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Konkurs

OBIEKT ROKU

W SYSTEMACH ALUPROF
Konkurs skierowany jest do architektów i biur architektonicznych, których projekty zostały zrealizowane z wykorzystaniem systemów Aluprof. Jego
celem jest wyłonienie najciekawszych budynków,
jakie powstały w Polsce w latach 2014-2016 oraz
promowanie współczesnej architektury.
Zgłoś swój obiekt do konkursu w dniach:
01.04.2016 - 15.06.2016 r.

1 miejsce: nagroda
w wysokości 50 000 zł
2 miejsce: nagroda w wysokości 30 000 zł
3 miejsce: nagroda w wysokości 15 000 zł
Regulamin konkursu dostępny na:

www.konkurs.aluprof.eu
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Rowerem czy w korku?
Czy rzeczywiście masowe porzucenie samochodów na rzecz rowerów rozwiązałoby
problemy komunikacyjne dużych miast? Coraz więcej aut, krótko- i długoterminowe
zamknięcia ulic na czas remontów, ruch z rozlewających się miejscowości
podmiejskich... Korki, korki, korki. Czy jednak zawołanie „Przesiądź się na rower!”
rozwiąże problem? Czy nie jest aby zbytnim uproszczeniem?
Niewątpliwie chwytliwe hasło, podpierane m.in. cytatami z książki „Miasto
szczęśliwe” o przykładach Bogoty czy Kopenhagi, pomija bowiem to, że owe miasta
zrobiły dużo więcej. Zanim zaproponowały mieszkańcom przesiadkę na rowery
– zbudowały także komunikację miejską. Charles Montgomery mówi o tym wyraźnie:
Transport publiczny musi najpierw wspiąć się na wysoki poziom. Kiedy ludzie zobaczą,
że szybciej będzie im dojechać tramwajem niż samochodem, przesiądą się
(cytat na stronie 048).
Kilka stron dalej, obok wywiadu z naczelną architekt Kopenhagi, publikujemy
fotografie z tego legendarnego przyjaznego i szczęśliwego miasta. Na zdjęciach
widzimy nie tylko różne środki transportu zbiorowego, ale także wiele rowerowych
parkingów (czasami z piętrowymi stojakami!), ulokowanych tuż przy dworcu
kolejowym czy przy zejściach do kolejki metra. A więc rower owszem – lecz na krótkim
dystansie, jako uzupełnienie. Dla tych którzy mogą.
Nie dajmy się zwieść rowerowemu fetyszowi jako wyłącznemu antidotum na
szczęśliwe życie w mieście. Przemierzanie miejskiej przestrzeni na rowerze ma
mnóstwo zalet. Rower jest znakomitym środkiem transportu, ale w dzień pogodny,
bez dziecka odwożonego do szkoły lub przedszkola, i nie wtedy kiedy masz
do pokonania np. 40 kilometrów w jedną stronę, bo pracujesz w firmie, która fabrykę
z biurowcem zbudowała pod miastem, w którym mieszkasz. W dodatku po jego
przeciwnej stronie...
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Od ponad roku stoję w korku. Kiedy 10 lat temu kupowałem mieszkanie tuż przed
granicą Wrocławia – była tu spokojna uliczka w skromnej dzielnicy, a do śródmieścia
dojeżdżałem autem w 12 minut. Ale przesiadka na rower niestety nie wchodzi
w rachubę. Nie każdy może rowerem „obsłużyć” rodzinę i dojechać do pracy.
I zastanawia mnie jeszcze jedno: dlaczego coraz bardziej popularne publiczne rowery
miejskie (rewelacja!) nie uwzględniają możliwości jazdy z małym dzieckiem? Może
w innych miastach jest inaczej... W każdym razie we Wrocławiu, wśród odpowiedzi
na często zadawane pytania czytamy: Rowery WRM nie są przystosowane do
montowania foteli dziecięcych, ani do przewożenia pasażerów. System rowerów
publicznych w Warszawie (inny operator) również nie przewiduje takiej opcji.
Szkoda. Bo tylko dlatego nie skorzystam z nich z rodziną – ani w weekend, ani jako
turysta w innymi mieście. Zaczynam powoli szukać mieszkania bliżej centrum...

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Powolność jest dobrym
określeniem prędkości,
którą powinniśmy
uwzględniać,
projektując miasta.
Musimy uświadomić
sobie, że są one
przestrzeniami życia
ludzi, a życie społeczne
i relacje między
mieszkańcami mogą
rozwijać się dobrze
tylko w konkretnym
tempie. Właściwą
dynamiką miejskiego
życia publicznego jest
właśnie slow-motion.
Tina Saaby, naczelna architektka Kopenhagi
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Automatyczna osłona
Markiza VMZ Solar do okien pionowych to odpowiednie połączenie
skutecznej ochrony przed nagrzewaniem pomieszczenia z najwyższym
komfortem obsługi. Produkt ten
zapewnia osiem razy skuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem
pomieszczenia w porównaniu
z zasłonami wewnętrznymi,
umożliwiając jednocześnie dopływ
naturalnego światła i kontakt wzrokowy z otoczeniem. Posiada system
automatycznego uruchamiania
w zależności od nasłonecznienia.
Przy dużej ilości słońca markiza
samoczynnie się rozwija, a gdy
jest pochmurno zwija, zwiększając
napływ naturalnego światła. Dzięki
niej możemy ograniczyć użycie lub
całkowicie zrezygnować z klimatyzacji, która generuje wysokie koszty
eksploatacji. Co więcej, rozwinięta
markiza w ciągu chłodnych nocy
chroni wnętrze przed stratami
ciepła, obniżając rachunki za
ogrzewanie. Markiza może poprawić
współczynnik przenikania ciepła
okna nawet o 16%.
> www.fakro.pl

W księgarniach

• Bolesław Kardaszewski.

• Architektura nowoczesna

• Urbanistyka Le Corbusiera

• Getting Things Done, czyli sztu-

Architektura i polityka Błażeja

Franka Lloyda Wrighta to opubli-

powstała w roku 1924 roku, kiedy

ka bezstresowej efektywności

Ciarkowskiego to opowieść o ar-

kowany po raz pierwszy w Polsce

tytułowa dziedzina dopiero się

Davida Allena to bestsellerowa

chitekcie zmagającym się z ogra-

zbiór sześciu wykładów, które ten

kształtowała. Papież moderni-

książka, której II wydanie właśnie

niczeniami realnego socjalizmu,

ikoniczny architekt wygłosił na

zmu opisuje, jak wyobraża sobie

ukazało się w Polsce. Wydanie

który z uporem dążył do realizacji

Princeton University w 1930 roku.

wygląd nowoczesnych miast

pierwsze z roku 2001 adresowane

swoich twórczych koncepcji i pró-

W swoich prelekcjach jasno

i chociaż jego wizje przeważnie są

było głównie do menedżerów

bował minąć progi modernizmu

określił twórcze credo: odrzuce-

nazbyt utopijne, to książka była

wyższego szczebla w korpora-

– nawet za cenę kompromisów

nie idei Corbusiera i chłodnego

w latach 20. XX w. bardzo popular-

cjach, to które teraz dostajemy do

z władzą. Jej bohater, mimo że

funkcjonalizmu modernistycznej

na i miała duży wpływ na współ-

rąk przydać może się każdemu.

z urodzenia warszawianin, zwią-

architektury. Zamiast budynków-

czesne myślenie o mieście. Układ

Stosowanie zasad GTD jest w sta-

zał się z Łodzią. Ciarkowski dotarł

-maszyn do mieszkania Ame-

graficzny polskiego wydania

nie poprawić jakość i efektyw-

do dokumentów, ale też wiele

rykanin proponuje architekturę

odzwierciedla kształt oryginal-

ność naszego działania. Pomaga

godzin spędził na rozmowach

organiczną, zespoloną z przyro-

nego tekstu. Zachowane zostały

nauczyć się wybierać, czym, kiedy

z żoną architekta, jego współpra-

dą, stanowiącej wyraz i tło dla

wszystkie ilustracje, wykresy,

i w jaki sposób należy się zająć.

cownikami i uczniami.

potrzeb i dążeń człowieka.

szkice oraz wycinki prasowe.

> 39,90 zł / www.helion.pl

> 36 zł / www.universitas.com.pl

> 49 zł / www.karakter.pl

> 50 zł / www.sklep.beczmiana.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

obietnice Publiczne
Gwarantuje życie w zgodzie z naturą,
z dala od miejskiego zgiełku. A jednocześnie
w 10 minut dojedziecie samochodem do centrum.

Proszę państwa to osiedle ma
naprawdę unikatowe położenie
w skali naszego miasta.

scenariusz: bartosz wokan

Naprawdę zrobią
tutaj park?
www.grupaarchislawa.pl

Architektura jest zróżnicowana - każdy
znajdzie coś dla siebie. A dodatkowo tam,
gdzie widzą państwo drzewa, wkrótce
powstanie park.

Tak.
Przemysłowy.

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:

Z:A _#49 03/04_2016

013

Z:A

informacje

Wszechstronne
prefabrykaty

znajduje się szeroki wachlarz deko-

ułatwia architektom wybór posadz-

projektu jest realizacja na Między-

racyjnych i przemysłowych kostek

ki pasującej barwą i fakturą do ele-

narodowych Targach Poznańskich,

Pozbruk od ponad 30 lat dostarcza

brukowych, płyt posadzkowych,

wacji czy ogrodzenia. A nowoczesny

gdzie Pozbruk dostarczył płyty

nowoczesne prefabrykaty beto-

ogrodzeń, stopni i podestów, okła-

dizajn i wysoka jakość produktów

posadzkowe z kolekcji Presstone,

nowe zarówno dla budownictwa

dzin elewacyjnych oraz dekoracyjnej

podniosą prestiż i wydłużą trwałość

stopnie blokowe na ciągi komunika-

jednorodzinnego, jak i inwestycji

małej architektury. Całościowa

każdej miejskiej aranżacji. Idealnym

cyjne i kostkę brukową granit nova.

publicznych. W bogatej ofercie firmy

oferta elementów pod inwestycje

przykładem wszechstronnej obsługi

> www.pozbruk.pl

fot. MDD

Zamykanie i otwieranie
smartfonem

możliwość sprawdzenia ich statusu.
Dzięki automatyce będziemy mogli

Sterownik Ri-Co to nowość w ofercie

zdalnie, w dowolnym momen-

inteligentnej automatyki domowej

cie ustalić, czy nasz dom jest

firmy Wiśniowski. Rozwiązanie

odpowiednio zabezpieczony i czy

ułatwia kontrolę nad bezpieczeń-

w trakcie naszej nieobecności nikt

stwem domu. Pozwala przy użyciu

nie próbował się do niego dostać.

smartfonu sterować praktycznie

Sterownik wykorzystuje sieć

z każdego miejsca na
świecie bramami Wi-

wifi, dlatego nie
potrzeba żadnych

śniowski i drzwiami

dodatkowych

z serii Creo wypo-

urządzeń, aby

sażonymi w zamek

uzyskać pełną

da ruchome skrzydła, które można

elektryczny. Aby

kontrolę. Mając

przestawiać w zależności od potrzeb,

korzystać ze ste-

możliwość ste-

Panele wolnostojące Viva to roz-

jedno niezależnie od drugiego. Wy-

rownika, wystarczy

rowania przy

wiązanie z oferty firmy MDD, które

konany jest z trudnozapalnej tkaniny,

aktywować aplikację

pomocy telefo-

z powodzeniem można stosować jako

ma metalową stopę i ozdobny zamek

Wbox (dostępną

nu, nie musimy

ścianki działowe w biurze. Pozwalają

błyskawiczny. Dostępny jest też

w Google Play) oraz

nosić przy sobie

na swobodne i bardzo nowoczesne

w wielu kolorach. Rozwiązanie to za-

App Store.

kluczy ani pilota.

aranżowanie przestrzeni biurowej

stosowane blisko biurka może pełnić

i miejsc publicznych. Pomogą oddzie-

rolę nie tylko ścianki działowej, ale

jest w kilku wer-

lić miejsca pracy od ciągów komuni-

również organizera czy tablicy, gdyż

sjach. Podstawowa

kacyjnych w biurach oraz wyodręb-

daje możliwość przypinania do tkani-

pozwoli otworzyć

niać strefy pracy, gdzie niezbędna

ny szpilek z podręcznymi wydrukami

lub zamknąć bramę

jest koncentracja lub stworzenie

czy notatkami.

czy drzwi. Rozszerzone

przestrzeni odpoczynku. Panel posia-

> www.mdd.pl

wersje dadzą dodatkowo

Nowoczesna ścianka
do biura
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Ri-Co dostępny

> www.wisniowski.pl

Z:A

informacje

Pojawia się i znika

a nowoczesnej technologii opartej

Przeszklenia we wnętrzach są

na ciekłych kryształach w war-

ważnym elementem aranżacji

stwie przewodzącej pokrycia szkła.

przestrzeni – funkcjonalnie wy-

Wyłączenie napięcia elektrycz-

dzielają pomieszczenia, pozo-

nego zmienia układ kryształów

stawiając wrażenie otwartości

i przezroczyste szkło 1 staje się

i przestronności . Jednak nie zawsze możliwość wglądu do danego

nieprzezierne 2 . Reakcja następuje
w mgnieniu oka i może być powta-

obszaru jest pożądana. Firma

rzana wiele razy. Żywotność tego

Dorma oferuje inteligentne roz-

rozwiązania to aż do 300 tysięcy

wiązanie ułatwiające elastyczne

godzin pracy w funkcji „ON”.

zarządzanie przestrzenią. Dzięki

Maksymalny wymiar

panelom jezdnym Magic Glas moż-

przeszkleń w tym systemie

na w dowolnym momencie zmienić

to 1200x3000 mm. Przejrzystość

przejrzystość ściany – wystarczy

szkła przy włączonym zasilaniu

jedno kliknięcie.

to > 92%, co jest porównywalne

W biurze, podczas rozmów

do szkła VSG (bezpieczne szkło

z klientami lub spotkań z pracow-

laminowane). Magic Glass można

nikami, panele Magic Glas mogą

zastosować na całej przeszklonej

stworzyć osłonę dla wnętrza, które

ściance lub tylko na jej wybranych

Wielofunkcyjne
zamknięcie

zwykle jest otwarte wizualnie.

elementach.

Stalowe drzwi wielofunkcyjne D65 OD

estetycznie prezentują się w drewno-

Jest to możliwe nie dzięki magii,

> www.dorma.pl

firmy Hörmann spełniają różnorod-

podobnej okleinie foliowej, na której

1

2

ne wymagania w zakresie funkcji

zastosowanie pozwala nitowanie

specjalnych, odpowiadając jedno-

skrzydła do konstrukcji wzmacniają-

cześnie najwyższym standardom

cej. Oferowane w wersji przylgowej

estetycznym. Grubość konstrukcji

i bezprzylgowej, a także – opcjonalnie

ich skrzydła wynosi aż 65 mm,

– z zawiasami 3D. 1-skrzydłowe

co zapewnia dużą stabilność bez

dostępne są w szerokości do 1,5 m,

względu na wielkość. Wypełnienie

a 2-skrzydłowe do 3 m.

płyty drzwiowej jest klejone na całej

> www.hormann.pl

Nowa klasa
bezpieczeństwa

stwa, która dodatkowo chroniona

Okno V82 ProSafe to nowy produkt

jest blachą przeciwrozwierceniową.

firmy Vetrex stworzony z myślą

Poza szczególną efektywnością an-

o zapewnieniu jednej z podstawo-

tywłamaniową w standardzie RC2,

wych potrzeb człowieka, jaką jest

okno V82 ProSafe charakteryzuje

poczucie bezpieczeństwa. Konstruk-

się także wysokimi parametrami

cję wyposażono w liczne elementy

w zakresie energooszczędności

utrudniające jej sforsowanie i zwięk-

i dźwiękoszczelności, pozostając

szające bezpieczeństwo, takie jak:

przy tym produktem estetycz-

specjalne antywłamaniowe zaczepy,

nym i funkcjonalnym. Najnowsza

zawiasy przykręcane 5 wkręta-

stolarka Vetrex poddana została

mi do stalowego wzmocnienia

szeregowi skrupulatnych badań

ciętego pod kątem 45o oraz okucie

oraz testów, które jednoznacznie

przeciwbieżne. V82 ProSafe szklone

wykazały, że okno spełnia wymogi

jest trzyszybowym zespoleniem

dla stolarki antywłamaniowej

o współczynniku Ug = 0,5 W/m2K

w klasie RC2, zarówno dla konstruk-

z ciepłą ramką Master therm

cji fasadowych rozwierno-uchyl-

i bezpieczną szybą P4, która

nych, jak i wybranych systemów

jest laminowana, dzięki czemu

przesuwnych, np. HST. Okna V82

zwiększona zostaje jej odporność na

ProSafe są dostępne w 55-barwnej

rozbicie. W konstrukcji zastosowane

palecie oklein, zapewniając na-

zostały również specjalne taśmy,

bywcom możliwość dopasowania

utrudniające wypchnięcie szyby

odcieni stolarki do indywidulanych

z ram i zwiększające stabilność oraz

potrzeb związanych ze stylistyką

szczelność okna. Nowy system wy-

budynku i wnętrz.

posażony jest w klamkę z kluczem,

> www.vetrex.eu

powierzchni, dzięki czemu pozostaje
ona równa i gładka. Drzwi wyjątkowo

zwiększającą standard bezpieczeń-
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Wielkoformatowe realizacje, takie
jak deptaki, aleje i place, rządzą

kolorach i trzech wymiarach,
co ułatwia realizowanie różnorodnych koncepcji.
Polbruk Urbanika wykorzy-

się swoimi prawami. Wybrany

stana została m.in. do wyłożenia

do ich wykończenia materiał

nawierzchni rynku miejskiego w Bo-

powinien być nie tylko estetyczny,

guchwale. Harmonijny i daleki od

ale przede wszystkim trwały. Do

monotonii efekt uzyskano łącząc

takich materiałów należy solidna

kilka różnych odcieni o niejednorod-

kostka Polbruk Urbanika, która

nej fakturze. Wokół znajdującego

sprawdzi się nie tylko w przydomo-

się w centrum spichlerza użyto

wych ogrodach, ale też w inten-

przede wszystkim kostek gładkich

sywnie użytkowanej przestrzeni

w odcieniach onyx i nerino oraz

miejskiej. Produkt dostępny

kostki płukanej szarej.

jest w dwóch fakturach, sześciu

> www.polbruk.pl

klasa zastosowanego betonu

Ogrodzenia frontowe marki Fancy

gwarantują stuprocentową szczel-

Fence to propozycja dla osób

ność i brak możliwości przedostania

ceniących eleganckie, dyskretne

się do wewnątrz wód gruntowych.

rozwiązania w duchu minimalizmu.

Do zalet bramy chowanej w ziemi

Na system składa się chowana

można zaliczyć minimalne zapo-

w ziemię brama, niewidoczna furtka

trzebowanie na miejsce, krótki czas

i ogrodzenie. Głównym elemen-

otwarcia niezależny od szerokości

tem jest oczywiście brama, której

wjazdu, bezobsługową pracę nawet

przęsło wraz z mechanizmem

zimą, nowoczesny dizajn i szybki

napędowym umieszczone zostało

montaż.

w prefabrykowanej kieszeni żelbe-

Więcej szczegółowych infor-

towej o szerokości odpowiadającej

macji dotyczących systemu znaleźć

zamówionej szerokości bramy. Spo-

można na stronie:

sób wykonania kieszeni, jak również

> www.fancyfence.pl

fot. Fancy Fence

Na miarę miejskich
rozwiązań

Brama spod ziemi

Ciemniejsza
strona cegły

nasiąkliwością (do 6%), kwaso-

Kolekcja cegieł marki Röben

i ługoodpornością.

o ciemnej (czarnej, grafitowej

BIM i czerpać z niego korzyści?
W programie przewidziano m.in.

9 czerwca w Gdańsku odbędzie się

takie zagadnienia jak:

konferencja „BIM: polska perspek-

•	BIM – efektywność tworzenia

tywa”. W trakcie wydarzenia poruszone zostaną zagadnienia zwią-

i nowe usługi,
•	zarządzanie dokumentacją pro-

zane z przyszłością projektowania

jektową, współpraca międzybran-

w architekturze i budownictwie,

żowa, koordynacja w chmurze.

stanem adaptacji BIM na polskim
rynku oraz doświadczeniami rodzi-

Na konferencję zapraszają Procad

mych firm w tym zakresie. Będzie

i Autodesk. Formularz zgłoszeniowy

to również szansa na znalezienie

dostępny na stronie internetowej.

odpowiedzi na bardzo aktualne

Więcej informacji pod adresem:

pytanie: jak efektywnie wdrożyć

> www.procad.pl/konferencja_BIM
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Poszczególne kolory dostępne

i brązowej) kolorystyce obejmuje

są także jako płytki klinkierowe,

produkty o różnych fakturach

w tym również kątowe (oprócz

lica: gładkim (Perth, Portland),

Brisbane).

z wgłębieniami i „zadrapaniami”

Polskie spojrzenie
na BIM

na ściskanie (≥ 35N/mm 2), niską

Architektów zapraszamy na stro-

(Sydney) oraz z metalicznym

nę www.dlaarchitektow.roben.pl,

połyskiem (Brisbane). Cegły

gdzie znajdą szczegółowe dane tech-

charakteryzują się dobrymi

niczne i opisy produktów, a także

parametrami technicznymi,

cenniki, katalogi i materiały CAD.

m.in. wysoką wytrzymałością

> www.elewacja.roben.pl
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Dizajn doceniony
Innowacyjna fasada Schüco
FWS 60 CV otrzymała prestiżową nagrodę Gold iF Design
Award 2016. Dzięki optycznemu
ujednoliceniu skrzydła okiennego i konstrukcji nośnej fasady,
od zewnątrz nie widać różnicy
pomiędzy elementami stałymi
i otwieranymi.
Rozwiązanie dostępne
w podstawowych głębokościach
zabudowy 65 mm i 85 mm
pozwala na projektowanie imponujących przeszkleń na wysokość
całej kondygnacji, a także łatwą
integrację balkonu francuskiego.
Oprócz unikalnego dizajnu, produkt oferuje doskonałą ochronę
termiczną i akustyczną (do 49 dB).
Moduł fasadowy o wymiarach
1,20x2,50 m z szybą o współczynniku przenikania ciepła
U g=0,7 W/m 2K osiąga parametry
na poziomie U cw =0,85 W/m 2K.
Fasada bazująca na okuciach
Schüco SimplySmart zapewnia też
bezpieczeństwo antywłamaniowe
w optymalnej klasie RC 2.
> www.schueco.pl/fws-60-cv

Temperatura wody
pod kontrolą

skrzynki jest ułatwiona (możli-

nową termostatyczną baterię na-

wość przeprowadzenia dezynfekcji

tryskową w wodoszczelnej skrzyn-

termicznej). Aluminiową baterię

ce. Produkt łączy w sobie regulację

z wykończeniem epoksydowym

termostatyczną temperatury

wyróżnia niezwykła odporność na

wody oraz czasowe uruchamianie

intensywne używanie. Produkt

wypływu wraz z automatycznym

posiada 10 lat gwarancji.

zamknięciem. Urządzenie jest

> www.delabie.pl

w budynkach użyteczności publicznej.
Chromowana wylewka
rozmiar, odcień i wykończenie, aż

Round jest odporna na

po dodatki i akcesoria.

wandalizm i posiada

Nowoczesny dizajn, wyeksponowa-

Do wyboru są 2 rodzaje materiału

na struktura drewna i indywidualny

(dąb lity i inżynieryjny – ten drugi jest

Podtynkowa bateria

charakter każdej podłogi, idealnie

odpowiedni do montażu na wodnym

natryskowa Securi-

odpowiadający wymaganiom

ogrzewaniu podłogowym), 14 wy-

therm Delabie gwa-

inwestora – tak w największym

jątkowo trwałych odcieni, 4 sposoby

rantuje użytkownikom

skrócie opisać można produkty

wykończenia drewna i bogata paleta

komfort i bezpieczeń-

marki Avance Floors. Wykonuje się

rozmiarów desek oraz klepek. Tak

stwo antyoparze-

je z drewna dębowego na indywi-

zróżnicowana oferta pozwala do-

niowe. W przypadku

dualne zamówienie. Zdecydować

stosować wygląd podłogi do wnętrz

braku zimnej wody

można o wszystkich cechach pod-

zaprojektowanych w różnych stylach.

następuje natychmia-

łogi – od rodzaju materiału, przez

> www.avancefloors.pl

stowe zatrzymanie
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i konserwacja nowej wodoszczelnej

Firma Delabie wprowadza na rynek

przystosowane do stosowania

Podłoga tworzona
na miarę

wypływu wody ciepłej. Instalacja

antyosadowy dyfuzor.
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Beton jak drewno

90x30, 90x22,5, 67,5x22,5,

Deska ogrodowa z firmy Bruk-Bet

60x15, 45x15 cm) oraz mniej-

drewniana jest tylko z nazwy

szych elementów, które pozwolą

– w rzeczywistości to idealna

wprowadzić do stonowanych

betonowa imitacja, charakteryzu-

kompozycji nieco dynamizmu.

jąca się starannie dobraną kolo-

Płyty świetnie sprawdzają się

rystyką (świeże drewno, stalowy,

w otoczeniu wiklinowych mebli

brzoza, brąz patyna), dokładnym

oraz glinianych donic, eksponując

odwzorowaniem faktury drewna

rustykalny charakter ogrodu. Wy-

i surowym wykończeniem. Przy

korzystane w bliskim sąsiedztwie

tym wszystkim jest jeszcze

dużych szklanych powierzchni

dużo bardziej wytrzymała. Seria

oraz gładkich betonowych ścian,

składa się z wielkoformatowych

podkreślają natomiast minimali-

pojedynczych płyt (największa

styczny charakter domu oraz jego

120x45 cm, a pozostałe wymiary

otoczenia.

to: 120x30, 120x22,5, 90x45,

> www.bruk-bet.pl

Panele akustyczne
jak obrazy

zestaw dekoracyjnych elementów
dźwiękochłonnych, który pozwala

Ecophon wzbogacił swoją ofertę

w prosty sposób stworzyć ciekawe,

paneli ściennych i ekranów o nową

dostosowane do wizji wnętrza

serię dźwiękochłonnych elementów

aranżacje. Produkt ten łączy w sobie

montowanych na ścianie – Ecophon

nowoczesny dizajn i dobrą akustykę.

Akusto™ One. Szeroki wachlarz

Ponadto Akusto™ One są proste

kształtów, rozmiarów, kolorów

w montażu – zawiesza się je na ścia-

i rodzajów wykończenia powierzchni

nie jak obraz. Stanowią doskonałe

oraz elastyczny system montażu

uzupełnienie sufitów akustycznych.

sprawiają, że jest to oryginalny

> www.ecophon.pl/akusto-one
rys. fibrain

Teletechniczne wsparcie
dla architektów
Rzeszowska firma Fibrain, dostawca w branży systemów teleinformatycznych i telekomunikacji
światłowodowej, oferuje wsparcie
merytoryczne dla architektów
w zakresie norm i zasad funkcjonowania infrastruktury teletechnicz-

0 Okablowanie operatorskie

nej w nowobudowanych obiektach.

1	Okablowanie kampusowe

Najważniejsze normy defi-

/ międzybudynkowe

niujące wymagania dotyczące

2	Punkt dystrybucyjny

infrastruktury budynkowej pod

kampusowy
3	Punkt dystrybucyjny

sieci strukturalne to PN-EN-

budynkowy

50174-2 (Instalacje wewnątrzbu-

4	Okablowanie pionowe

dynkowe) oraz PN-EN-50174-3

5	Punkt dystrybucyjny

(Instalacje zewnętrzne). Kwestie

piętrowy
6	Okablowanie poziome

parametrów pomieszczeń, takie
jak lokalizacja punktów telekomunikacyjnych, nośność stropów
w miejscu ich zlokalizowania,

niezwykle istotne. Przykładowo

strukturalnego. Eksperci firmy

wymiary pomieszczeń oraz drzwi,

jednym z kluczowych wymagań

przypominają, iż bardzo trudno jest

zagadnieniami polecamy kontakt

a nawet materiały zastosowane

jest bezwzględna separacja oka-

zaprojektować, a potem wykonać

z ekspertem Mariuszem Solskim

do wykańczania ścian w tych

blowania IT od innych systemów,

instalacje teletechniczne w budyn-

(m.solski@fibrain.pl). Więcej

pomieszczeniach, to zagadnienia

w tym elektrycznych. Niesie to za

ku, w którym architekt na etapie

szczegółów można znaleźć także

bardzo często zaniedbywane,

sobą konieczność osobnego prowa-

projektu nie założył odpowiedniej

na stronie:

a w świetle wspomnianych norm

dzenia i dystrybucji okablowania

infrastruktury teletechnicznej.

> www.fibrain.com
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Otwarcie o polskiej
przestrzeni publicznej
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A

Czym jest przestrzeń publiczna? Kto za nią odpowiada? Czy Polacy interesują się otaczającą ich
wspólną przestrzenią? Gdzie tkwią problemy z nią związane – w prawie, w planach miejscowych
czy w edukacji obywateli? Czy istnieje metoda, aby te problemy rozwiązać? Jaka jest rola partycypacji
społecznej? I czy w ogóle przestrzeń publiczna jest nam jeszcze we współczesnym świecie
potrzebna? To tylko niektóre z pytań, które stawiali sobie uczestnicy debaty architektonicznej
na tegorocznej Budmie w Poznaniu.
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1

2

3

4

1_Borys Czarakcziew
2_Tomasz Żuchowski
3_Mirosław Hagemejer
4_Adam Popielewski

D

Debata organizowana przez Izbę Architektów RP w trakcie targów Budma ma
już swoją kilkuletnią tradycję. Tym razem
jednak spotkanie na terenie MTP przybrało
inną formę. Zamiast siedzących na scenie prelegentów, uczestnicy zgromadzeni
byli wokół prowadzącego, który udzielał
głosu każdemu, kto chciał się podzielić
swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
Wypowiedzieć się mógł każdy – architekt,
urbanista, urzędnik, inwestor czy po prostu
użytkownik przestrzeni miejskiej. Pomysł
na taką konwencję współgrał z tematem
debaty, który w tym roku brzmiał „Ustawodawca – Urzędnik – Inwestor” i skupiał się
na przestrzeni publicznej.

Trudności z prostą definicją
Moderator dyskusji, arch. Borys Czarakcziew zaczął od pytania tylko pozornie
retorycznego: czym jest przestrzeń
publiczna? I rzeczywiście okazało się,
że nie ma jednoznacznej definicji tego

pojęcia. Zgodził się z tym minister Tomasz
Żuchowski, który zauważył, że o ile trudno
jest jednoznacznie zdefiniować przestrzeń
publiczną, to kształtujemy ją wszyscy. I bez
względu na funkcję – kulturalną, społeczną,
wypoczynkową czy rekreacyjną – musi to
być zawsze teren użyteczny i realizujący
cele służące ogółowi.
W toku dalszej dyskusji pojawiła się
intersująca propozycja arch. Mirosława
Hagemejera. Architekt miasta Lublina
stwierdził, że przestrzeń publiczna to
taka, za której utrzymanie odpowiadają
podmioty publiczne oraz taka, którą właściciel prywatny udostępnia do publicznego
użytkowania wówczas, kiedy nie postawi
ogrodzenia. Z tak ujętej definicji wynikają niejako dwie ważne kwestie, które
przewijały się przez budmową debatę:
po pierwsze – kto powinien odpowiadać
za przestrzeń publiczną, a po drugie – gdzie
przebiega granica między tym, co prywatne
a ogólnodostępne?

Dobra przestrzeń
= przestrzeń historyczna?
Zanim dyskutanci zaczęli zastanawiać się nad
przyczynami problemów z przestrzenią publiczną, moderator postanowił skupić się przez
chwilę na znalezieniu przykładów dobrych przestrzeni publicznych. Przypomniał, że w ubiegłych latach krakowski rynek został wybrany
najlepszym miejscem turystycznym w Europie.
Poprosił też kilku słuchaczy, aby wskazali najlepsze miejsca publiczne, w jakich byli. Zapytani
wymienili starówki polskich i zagranicznych
miast. Naturalnie zrodziło się więc pytanie: czy
dobra przestrzeń to tylko ta odziedziczona?
Arch. Adam Popielewski, architekt miasta
i dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM w Toruniu, przyznał, że reprezentowane przez niego miasto rzeczywiście kojarzy
się przede wszystkim z zespołem staromiejskim, który jest najbardziej rozpoznawalny.
Wyraził jednak nadzieję, że przestrzenie
wyróżniające miasto będą się pojawiały także
w innych jego częściach.
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– Chciałbym, żeby udało nam się zaprojektować, zbudować i urządzić miejsca, które
pokażą naszą kulturę współczesną, a nie
będą tylko świadectwem tego, na co stać było
naszych przodków – stwierdził.
Arch. Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP, który w przeszłości pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska, zapytany o to, co wyróżnia
Trójmiasto uznane w ubiegłym roku za najlepsze
miejsce do mieszkania w Polsce (według badania Rady Monitoringu Społecznego), wskazał na
jego różnorodność i dobrą komunikację.
– Te trzy miasta mają swoją tożsamość,
każde z nich powstało w innym czasie
– Gdańsk ma tradycje ponad 1000-letnie, Sopot 200-letnie, natomiast Gdynia nie ma jeszcze 100 lat. Łączy je wspólny trakt drogowy
i trakty prostopadłe o charakterze pieszym.
Pomimo że łączą nas elementy strukturalne, w tym również sieć ścieżek rowerowych,
każdy z prezydentów stara się, aby przestrzeń
publiczna była charakterystyczna dla danego
miasta – tłumaczył.
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Zapytany o Poznań, arch. Marek Czuryło
stwierdził, że pod względem przestrzeni
publicznej nie jest w tym mieście źle. Podkreślił, że oprócz starówki, warto zwrócić
uwagę na dawne osiedla. Zauważył jednak,
że wiele terenów, które w planach przewidziane były do użytku wspólnego, zostało
sprzedanych deweloperom. Miały tam
powstać obiekty służące społeczeństwu,
a powstała mieszkaniówka.
Do tematu relacji z deweloperami
powróciła arch. Izabela Klimaszewska,
zwracając uwagę na etykę zawodową. Jej
zdaniem architekt, kierując się dobrem
mieszkańców, powinien zadbać o przestrzeń publiczną i przekonywać swojego
klienta – dewelopera, aby ją organizować
na każdej inwestycji, nawet przeciwstawiając się deweloperowi.

Między prywatnym a publicznym
Moderujący dyskusję już na wstępie zauważył, że zdaniem niektórych osób w opozycji

do tego, co publiczne, istnieje „święta
własność prywatna”. Zgodnie z takim myśleniem każdy na swojej działce może robić,
co chce. Problem ten został dostrzeżony
później również przez arch. Mariusza Ścisło,
prezesa SARP:
– Nie było dotąd regulacji prawnych, które
ograniczałyby właściciela w tym, co postawi
na swoim terenie, czy zawiesi na własnym
budynku – podkreślał. – Bez żadnych konsekwencji można więc było psuć, zanieczyszczać przestrzeń. Teraz zaczyna (do ludzi
– przyp. red.) docierać, że przestrzeń publiczna jest wartością ogólną. To ona kształtuje
wartość miasta, jakość ulicy i jakość życia
mieszkańców.
Prezes SARP w swojej wypowiedzi wspomniał o nadziejach wiązanych z ustawą krajobrazową, która daje narzędzie do likwidacji
„reklamozy” tak bardzo szpecącej przestrzeń
polskich miast. Przytoczył też przykłady Krakowa i Warszawy, które skorzystały z ustawy
o ochronie zabytków.
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O ile trudno jest jednoznacznie zdefiniować
przestrzeń publiczną, to kształtujemy
ją wszyscy. I bez względu na funkcję
– kulturalną, społeczną, wypoczynkową,
czy rekreacyjną – musi to być zawsze teren
użyteczny i realizujący cele służące ogółowi
ludzi. Swoją rolę w tym procesie mają
przede wszystkim architekci i urbaniści, ale
w państwie słuchającym obywateli niezwykle
istotne są również konsultacje społeczne.
Trzeba się zastanowić, czy chcemy być
państwem nakazowym, czy chcemy być
Państwem, które słucha obywateli. Myślę, że
jest wiele narzędzi, które można zastosować,
by odpowiedzieć na pytanie, co w danym
obszarze jest oczekiwane lub co nie powinno
być tam realizowane.
z wypowiedzi ministra Tomasza Żuchowskiego,
wybrała redakcja Z:A
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Prawo budowlane po góralsku
Arch. Jacek Miller postawił tezę, że niemożliwe jest wyegzekwowanie respektowania pewnych wymogów, w tym wymogów estetycznych, ponieważ system prawny nie pozwala
na szybkie reagowanie.
– Istnieje taki region w Polsce, gdzie mówi
się wprost „Panoćku, u nas prawo budowlane
się nie przyjęło” – podkreślał architekt. – Inny
problem tkwi w planach miejscowych. Nie ma
zakazu, aby w planie miejscowym zapisać, że
np. wszystkie domki mają mieć żółte ściany
i niebieskie okiennice, ale proszę mi pokazać
jakiś plan, gdzie takie coś zapisano. Zapisy
są tak ogólne, że praktycznie pozwalają na
wybudowanie wszystkiego wszędzie. I ten
biedny urzędnik, nazywany architektem
miasta, teoretycznie mający kreować przestrzeń publiczną, wizerunek miasta, nie ma
możliwości odmowy wydania pozwolenia na
budowę, o ile zaprojektowany budynek mieści
się w zapisach planu miejscowego. Jeżeli plan
miejscowy mówi jedynie – wysokość do 15 m,
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zabudowa mieszkaniowa, to mogę tam wybudować praktycznie wszystko!
Wypowiedź arch. Millera sprowokowała
moderatora do zadania kolejnego pytania
obecnemu na sali ministrowi – dlaczego prawo
budowlane w Polsce nie przyjmuje się tak
powszechnie? W odpowiedzi minister Żuchowski postawił inne pytanie: czy chcemy być
państwem nakazowym, czy takim które słucha
obywateli? Podkreślił, że jego zdaniem jest
wiele narzędzi, które możemy zastosować, żeby
określić, co i na jakim obszarze ma być realizowane. Jednak zbyt restrykcyjne regulacje mogą
przeszkadzać. Zaznaczył też, że swoją rolę
w procesie kształtowania przestrzeni publicznej
odgrywają architekci i urbaniści, ale niezwykle
istotne są również konsultacje społeczne.

Partycypacja społeczna – zmora
urzędników czy element kształtowania
przestrzeni?
Prowadzący zauważył, że partycypacja
społeczna (czyli udział szerokiego ogółu

społeczeństwa w kształtowaniu prawa
lokalnego) jest o tyle problematyczna, że tak
naprawdę niewiele osób interesuje się tym,
co stanie się w przyszłości. Zwykle obchodzi
nas jedynie przestrzeń za naszym płotem
i to dopiero w momencie, kiedy budowa już się
rozpoczyna. Wywołanie tego tematu skłoniło
też moderatora dyskusji do zadania kolejnego
zaczepnego pytania – czy partycypacja społeczna to zmora dla urzędników?
Odpowiedzi podjął się arch. Adam Popielewski, który stwierdził, że choć rzeczywiście
kiedyś tak było, to obecnie sytuacja trochę się
zmienia.
– Powszechnie obserwujemy, że ludzie
przychodzą głównie zaprotestować, mobilizują się wtedy, kiedy czują się zagrożeni – mówił.
– Jednak jest coraz więcej pozytywnych przejawów partycypacji społecznej. Mamy przykład
takiej inicjatywy w Toruniu, gdzie mieszkańcy
sami zaprojektowali dla siebie park, co stało
się podstawą późniejszych koncepcji, które
dla tego terenu zaczęło przygotowywać
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miasto. Myślę, że nasz problem z organizacją
przestrzeni nie polega na prawie, ale na tym,
że naszą słabością do tej pory była gra drużynowa. Ale i to się zmienia – dodał.
Również arch. Ryszard Gruda sukcesu
planowania przestrzeni publicznej upatrywał
głównie we właściwym sporządzaniu planów
miejscowych i uspołecznieniu procesu planowania przestrzennego.
– Ludzi zainteresowanych tym procesem
jest coraz więcej, potrzebna jest jednak
edukacja – przekonywał prezes Izby Architektów. – Sporo można osiągnąć na etapie
sporządzania planu miejscowego, pod warunkiem, że organizuje się wtedy konkursy
urbanistyczne – dodał.

Politycy kontra urbaniści
W tym miejscu prowadzący zauważył, że mówienie o wadze opracowań urbanistycznych
jest kłopotliwe, ponieważ w Polsce doprowadzono do deregulacji zawodu urbanisty,
nie uznając go za zawód zaufania publicznego.

Do deregulacji w ostrych słowach odniósł się
arch. Piotr Franta, były krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby Urbanistów.
– Była to bardzo wąska grupa wyspecjalizowanych osób, które potrafiły przygotowywać plany miejscowe – podkreślał. – Jest
to procedura niesłychanie skomplikowana
i ogromnie ważna. Decyduje na wiele lat do
przodu nie tylko o przestrzeni publicznej, ale
przede wszystkim o losach ludzi, którzy będą
w tej przestrzeni żyli.
Do problemów powstających na styku
polityki, urbanistyki i architektury w swojej
wypowiedzi odniósł się także arch. Wojciech
Gwizdak:
– Moim zdaniem fundamentem problemu
jest to, że politycy są na krańcowo innej pozycji niż urbaniści – tłumaczył. – Politycy myślą
w perspektywie najbliższych wyborów, a tak
naprawdę najbliższego sondażu. Tymczasem
urbanista musi myśleć dziesiątkami, setkami
lat. I tu nigdy nie będzie zgody. Z chwilą,
gdy oddaliśmy urbanistykę demokratycznie

wybieranym politykom, została ona skazana
na śmierć. Deregulacja jest końcowym
elementem zabijania zawodu urbanisty,
który zawsze będzie w opozycji do polityka.
Urbanista musi bowiem myśleć strategicznie, gdzie trudne decyzje są teraz, a korzyści
za 20 lat. Dla polityka jest to perspektywa
niewyobrażalna.
Arch. Urszula Szabłowska przekonywała,
że potrzebna jest zmiana myślenia, zarówno
ze strony polityków, jak i architektów.
– Jeśli architekci mówią o sobie, że są demiurgami, kreatorami tej przestrzeni, jest to
błąd w myśleniu, bo przestrzeń publiczna jest
dla ludzi – stwierdziła. – Jeżeli ludzie nie mają
tu nic do powiedzenia, to po prostu wychodzą.
Musimy przestawić swoje myślenie. To samo
dotyczy polityków. Kiedy politycy przestaną
myśleć sondażowo, a zaczną o polityce myśleć
jak o czymś ciągłym i planować na wiele
pokoleń do przodu, dopiero wtedy będziemy
mogli mówić o jakimkolwiek kształtowaniu
przestrzeni.
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– Oczekiwanie dalekosiężnego myślenia od
polityka jest mrzonką i na to bym nie stawiał
– odpowiedział na to arch. Wojciech Gwizdak.

Tradycyjnie czy w świecie wirtualnym?
Ciekawy, aczkolwiek nieco pesymistyczny pogląd wygłosił arch. Sławomir Żak, wiceprezes
Izby Architektów RP:
– Zastanówmy się, czy przestrzeń publiczna jest jeszcze komukolwiek potrzebna?
– zapytał. – Przestrzeń publiczna, taka jak
rozumiemy ją my – architekci, czyli przestrzeń
zabudowana, zaczyna być po prostu nikomu
niepotrzebna. Ma ona wyzwalać w ludziach
pewne emocje w związku z tym, że przebywają razem, wymieniają informacje i budują
swój światopogląd. Ten światopogląd jest budowany dzisiaj zupełnie gdzie indziej i innymi
narzędziami. Przestrzeń publiczną można dziś
bardzo łatwo stworzyć w świecie wirtualnym.
Do wypowiedzi tej polemicznie odniosła
się arch. Urszula Szabłowska:
– Uważam, że przestrzeń publiczna nie tylko nie jest zagrożona, ale będzie bardzo ważna, wręcz jeszcze ważniejsza niż do tej pory –
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mówiła. – Kapitał społeczny, potrzebny, żeby
społeczeństwo się rozwijało, nie jest w stanie
stworzyć się na platformie wirtualnej, gdyż
musi powstać w kontaktach osobistych.
Ludzie uczą się od siebie nawzajem. Jest coś
takiego w mózgu jak neurony lustrzane, które
powodują, że mamy tendencję do postępowania tak, jak postępują inni ludzie, do odczuwania tego, co odczuwają inni.

Przestrzeń wspólna na osiedlach
Arch. Mariusz Ścisło zwrócił uwagę na jeszcze
jeden aspekt, który każe patrzeć na przestrzeń publiczną jak na wartość i może dawać
nadzieję na poprawę jej jakości.
– Przestrzeń publiczna jest towarem – wyjaśniał. – Żyjemy w rzeczywistości rynkowej,
a tam gdzie jest dobrze zaprojektowana
przestrzeń publiczna, ceny nieruchomości
wzrastają. Nie jest to enigmatyczna wartość,
tylko coś, co ma przełożenie na konkretny
kapitał dla inwestorów.
Arch. Ścisło przekonywał, że w momencie,
kiedy rynek inwestycji mieszkaniowych zaczyna
się wypełniać, w grę wchodzić kryterium

jakościowe. Znaczniejsi deweloperzy, którzy
realizują duże inwestycje, kształtują również
dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne,
udostępniając je do użytkowania mieszkańcom.
Arch. Andrzej Poniewierka zwrócił uwagę, że rolę przestrzeni wspólnej tworzonej
w ramach osiedla mieszkaniowego doceniano
już dawno. Przytoczył przykład niemieckiego osiedla WUWA, które zostało stworzone
we Wrocławiu w 1929 r. Wtedy miasto w trosce
o rozwój nowego sposobu życia przygotowało
teren w celu przetestowania nowej myśli architektów (dodajmy, że dzisiaj ówczesny miejski
eksperyment jest powtarzany, jako swoista
„Wuwa 2” powstaje bowiem osiedle Nowe
Żerniki, choć właściwie będzie to cała nowa
dzielnica miasta – przyp. red.). Przypomniał też,
że prof. Władysław Czarnecki (autor znanego
dzieła urbanistycznego „Planowanie miast
i osiedli”) podkreślał, że ludziom potrzebne jest
przedszkole, żłobek, czy system ścieżek. Jedyną
definicją dobrze funkcjonującej przestrzeni jest
mnogość elementów, które się w niej dzieją.
O przestrzeni publicznej tworzonej w ramach osiedli mieszkaniowych w latach 60.
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i 70. XX wieku opowiadała arch. Małgorzata
Włodarczyk, która prowadziła badania nad
osiedlami krakowskimi.
– Najcenniejsze do dzisiaj pozostaje to, co
nie zostało zniszczone albo ogrodzone, czyli
przestrzenie zielone, parki, które są miejscami
zabaw, spotkań towarzyskich i wspólnej rekreacji – mówiła. – Ludzie nie chcą wyprowadzać
się z tych osiedli, na rynku wtórnym cieszą
się one ogromnym powodzeniem, właśnie
dlatego, że pozostaje tu dużo nieogrodzonej
przestrzeni zielonej.

Konkursy w oczach społeczeństwa
W jednej z końcowych wypowiedzi arch. Jarosław Bondar (architekt miasta Szczecina)
zwrócił uwagę na kwestię konkursów,
dzięki którym środowisko architektów
chce mieć czynny udział w projektowaniu
przestrzeni publicznych i dbać o jakość
rozwiązań. Zaznaczył, że równolegle mamy
bardzo silny nurt debaty publicznej wśród
nieprofesjonalistów, stowarzyszeń i różnych organizacji, które chcą zabierać głos
odnośnie zagospodarowania przestrzeni

publicznej. Proponują rozwiązania i znajdują sposoby, żeby je wdrażać.
– Konkurs w dotychczasowej formule jest
postrzegany raczej jako pewne rozstrzygnięcie
dotyczące środowiska architektów – mówił
dalej architekt miasta Szczecina. – Szczególnie ten jednoetapowy nie daje w praktyce
możliwości włączenia innych uczestników tej
debaty publicznej w proces wyboru rozwiązań
docelowych. Jakiejś szansy upatrywałem
w konkursach dwuetapowych, pod warunkiem,
że znaleźlibyśmy sposób włączenia w nie idei
debaty społecznej o przestrzeni publicznej.
Moim zdaniem, jest to bardzo ważne dla
przyszłości konkursów i zaszczepienia wśród
szeroko pojętego społeczeństwa idei konkursu
jako najlepszego narzędzia do kształtowania
przestrzeni publicznej.

że o przestrzeń publiczną trzeba dbać. Problem
jest jednak na tyle trudny i wielowątkowy, że
w wystąpieniach poruszonych zostało wiele
tematów, które w trakcie jednego spotkania
mogły zostać jedynie zasygnalizowane. Trudno
też byłoby oczekiwać gotowych rozwiązań
i prostych recept na uzdrowienie sytuacji.
– Dyskusja toczyła się głównie wśród
architektów, ale ważne jest, abyśmy znaleźli
kanał transmisji tych myśli poza nasze środowisko – podsumował spotkanie moderujący je
arch. Borys Czarakcziew.
Wejście z debatą o przestrzeni publicznej
na teren licznie odwiedzanych targów Budma,
zorganizowanie jej w otwartym dla wszystkich
zwiedzających Forum Inspiracje czy wreszcie
otwartą formułę zabierania głosu, można
uznać właśnie za krok w tym kierunku.

Potrzebna debata publiczna
W budmowej debacie uczestniczyła blisko
setka osób, choć jak zauważył arch. Mirosław
Hagemejer, dyskusja toczyła się głównie
„w gronie osób przekonanych”. Dyskutanci byli
więc w zasadzie ze sobą zgodni co do tego,

Sylwia Makowska-Rzatkiewicz
sekretarz redakcji Z:A
> s.makowska@zawod-architekt.pl
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Diagnoza stanu
przestrzeni publicznych
w Polsce
EK

/ ring opinii

Czy w Polsce przestrzeń publiczna (wspólna,
ogólnodostępna) jest dobra czy wymaga naprawy?
Jeśli mamy w tym zakresie problemy, to jakie
i gdzie leżą tego przyczyny? Co należałoby zmienić

prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
/ architekt IARP, Kuryłowicz&Associates,

i od czego zacząć?

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

> Ewa Kuryłowicz:
Przestrzenie publiczne w Polsce,
jeśli je generalnie podsumować, są
niedookreślone funkcjonalnie i zdominowane
przez ruch kołowy. Często też, choć otwarte
i nie wymagające żadnych warunków dodatkowych dla dostępu (takich jak np. bilety,
przynależność do określonego kręgu czy grupy
itp.) noszą znamiona typowych SLOAP (Space
Left Over After Planning), czyli miejsc – resztek, pozostałych po nieprzemyślanych do
końca decyzjach planistycznych, przybierając
formę trawników, o które nikt się nie troszczy,
amorficznych wybrukowanych pustek niezadbanych i niczyich.
Częstą bolączką przestrzeni publicznych
jest ich stan sanitarny. Nawierzchnie schodów, placów, przejść podziemnych pozostają
niemyte miesiącami, co jest dziwne w kraju,
który nie cierpi na deficyt wody. Za mało jest
pojemników na śmieci, nie są odpowiednio
często opróżniane.
Dobre przestrzenie publiczne powinny
mieć opanowaną skalę, oferować dostępność
dla wszystkich, mieć zapewnione miejsca
do siedzenia i miejsca naturalnego gromadzenia się dla grup pragnących się tam umówić czy spotkać, być obsłużone komunikacją

EK
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publiczną w sposób wygodny. Zagadnienie
dostępności dla wszystkich obejmuje szereg
dalszych uwarunkowań – odpowiednie
oświetlenie, kierunkowanie przestrzeni, czytelność jej układu zapewnioną nie tylko wizualnie, ale też haptycznie, dbałość o zieleń.
Przestrzenie choć publiczne, jak wszystko,
powinny mieć konkretnego gospodarza. Tylko
tyle i aż tyle.

> Piotr Fokczyński:
Z mojego punktu widzenia – architekta miasta – obserwacja zagadnienia jest szczególnie interesująca, bo trzeba
pamiętać, że zdecydowana większość przestrzeni publicznych to inwestycje miejskie.
Pamiętając o tym, staramy się każdy skrawek Wrocławia traktować bardzo indywidualnie. Mając świadomość, jak duży udział w tych
inwestycjach ma przebudowa pasa drogowego
i ulic, stworzyliśmy pojęcie „architektura
ulicy” i obowiązek uczestnictwa w takim
projekcie architekta.
Wszystkie place, skwery staramy się
rozstrzygać przy pomocy konkursów architektonicznych – realizacyjnych, ale także
studialnych. Te ostatnie są ostatnio bardzo
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dobrą podstawą do projektów prowadzonych
poprzez tzw. budżet obywatelski. Praktycznie wszystkie ostatnie wrocławskie realizacje to projekty, które swoją genezę mają
w konkursach.
Przestrzenie publiczne to nie są, tak jak
się powszechnie uważa, ławeczki, kwietniki
i kubły na śmieci ustawione na jakiejś tam
nawierzchni. To są często bardzo ciekawe
układy funkcjonalne, w których poprzez ocenę
potrzeb społecznych zawsze można wyodrębnić charakterystyczny sposób użytkowania.
Architektura tych przestrzeni to doskonały
sposób podnoszenia wrażliwości estetycznej
mieszkańców.
Rola architekta miasta w żadnej innej
dziedzinie nie jest tak potrzebna jak właśnie
w tworzeniu wytycznych i opiniowaniu rozwiązań dla przestrzeni publicznych, także tych
na styku z prywatnymi.
Wśród deweloperów wzrasta, całe szczęście, świadomość, że dobrze ukształtowana
przestrzeń publiczna i półpubliczna to tak
samo oczekiwany atut jak cena mieszkania.
Takie podejście otwiera również pole do
współpracy. To powolny proces, ponieważ
niestety na większości polskich zespołów
mieszkaniowych dominują wybudowane

fot. Maciej Kłoś
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za szlabanem dojścia i dojazdy z trzepakiem
i mini placem zabaw.
Na szczęście widać ogólny postęp
i zwiększoną aktywność konkursową także
w mniejszych ośrodkach. Rozstrzygnięte
konkursy w Olsztynie, Bogatyni czy Koszalinie to doskonałe przykłady, które pokazują, jak ważnym i mocnym argumentem
dla lokalnych władz samorządowych jest
możliwość zaprezentowania w debacie społecznej unikalnych i wartościowych realizacji.
Zachęcajmy do uczestnictwa w nich, mając
nadzieję, że ten trend objawi się także na
karygodnie zdewastowanym pod tym względem wybrzeżu.

> Dorota Szymaniak-Urban:
Przestrzeń publiczna w Polsce
przez wiele lat była „odrywana” od
użytkownika. Stawała się coraz bardziej ponura, brudna i nijaka. Podstawowym błędem
było projektowanie, tworzenie przestrzeni
publicznej dla użytkownika, a nie z użytkownikiem. Obecna rewitalizacja przestrzeni
publicznych musi się opierać na potrzebach
użytkownika. To on najtrafniej przedstawi
swoje oczekiwania.

DSU

Obecne miasta muszą walczyć o mieszkańca. Przestrzenie publiczne, które miasto
chce oferować swoim mieszkańcom, gościom,
muszą tętnić życiem. Trzeba na nowo przywracać zapomniane przez użytkowników
bulwary, place, skwery, deptaki, a nawet ulice,
po których użytkownik przemyka pośpiesznie,
z opuszczoną głową, przerażony ilością aut
i ponurością ich oblicza.
Współczesny użytkownik nie oczekuje
tradycyjnych, standardowych rozwiązań.
Oferta przestrzeni publicznej musi być ciekawa i zróżnicowana. Powinny w niej współgrać
wszystkie dziedziny naszej codzienności.
Edukacja, biznes, gastronomia, kultura i inne,
tworząc harmonię w tej przestrzeni, zatrzymają nas w niej i pozostawią po tym spotkaniu chęć ponownego jej odwiedzenia.
Taki jest współczesny świat i takiej przestrzeni publicznej w mieście się oczekuje.
Przestrzeni dającej przede wszystkim możliwość wyboru, w jaki sposób chcemy spędzać
w niej czas, a nie zmuszającej nas do szybkiego jej opuszczenia bez chęci ponownego
powrotu. Przestrzeni, w której pozytywne
zachowania społeczne i więzi międzyludzkie
odżyją na nowo, gdzie wymiar ludzki będzie
nadrzędny.

> Piotr Sobociński:
Gdy zastanawiam się nad tematem
przestrzeni publicznej, nie staje mi
przed oczami żaden plac, rynek, żadna z pięknie zagospodarowanych za nasze i unijne
pieniądze przestrzeni przed nową filharmonią
czy muzeum. Widzę niezbyt ruchliwą ulicę
w niezbyt wielkim mieście, zaraz obok mojego
domu, którą przez parę lat biegałem dawnymi
czasy do szkoły podstawowej. Była to wtedy
bardzo długa trasa, meandrująca wśród
podwórek, na których mieszkali moi koledzy.
Między „blokami”, jak je wtedy nazywaliśmy,
biegły tylko nam dobrze znane ścieżki wśród
zieleni, wydeptane tysiącem kroków. To była
nasza „mała przestrzeń publiczna”.
Tych ścieżek już nie ma. Przecięte równymi
rzędami ogrodzeń dawno zniknęły, a ewentualną sentymentalną podróż odbyć mogę dzisiaj jedynie sztywno wyznaczonym szlakiem
chodnika, mijając zaparkowane samochody.
Nie istnieje już „mała przestrzeń publiczna”,
nie mógłbym dziś przejść się z wózkiem podwórkami, przysiadając co jakiś czas na ławce
i kołysząc niemowlę.
Poszanowanie własności prywatnej to jedno, umiejętność współistnienia w przestrzeni
i korzystania z niej to drugie. Tego poszanowa-
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nia człowiek uczy się od dziecka i tak powinno
być kształtowane. Każde ogrodzenie daje tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Można je bez większego trudu sforsować, czasami
wzbudza jedynie ciekawość. Miasto pokrojone
na kawałki staje się tylko zlepkiem obcych
sobie terenów. Każdy żyje w nim własnym życiem, otoczony własną iluzją bezpieczeństwa.
Czy tego właśnie chcemy?

> Marlena Happach:
MH Wokół nas powstają coraz piękniejsze budynki, ale jakość przestrzeni
publicznej pozostawia dużo do życzenia.
Tam, gdzie się kończy jednoznaczna własność,
kończy się też poczucie odpowiedzialności.
To, co wspólne, pozostaje niczyje.
W przypadku przestrzeni publicznych
najczęściej nie ma jednego odpowiedzialnego
podmiotu. To przestrzeń, w której spotykają się potrzeby i interesy zarządców ruchu,
infrastruktury podziemnej, operatorów funkcji
przyległych. To punkt styku, gdzie niezbędna
jest wola współpracy i kompromis, o który
tym trudniej, że nie zawsze nakład finansowy
na poprawę jakości przestrzeni bezpośrednio
przekłada się na dochody, w zasadzie możliwe
do uzyskania tylko w ramach handlu i gastronomii. A powodzenie działania przestrzeni
publicznych zależy właśnie od wielofunkcyjności i zapewnienia atrakcyjnego programu
dla użytkowników w różnym wieku i o różnym
statusie materialnym.
Zmiany społeczne i ekonomiczne następują obecnie bardzo szybko. Potrzebne są
przestrzenie publiczne zmienne w czasie,
uniwersalne, gotowe do przyjęcia aktywności,
których dziś jeszcze nawet sobie nie wyobrażamy. Aktualne sposoby planowania miasta,
takie jak miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, niemal nie uwzględniają
czynników ekonomicznych i społecznych.
Niezbędne jest jednoczesne kompleksowe planowanie miejscowe, nie tylko pod kątem przestrzennym czy architektonicznym. Równie
istotny jest program finansowania programu
działania, a przede wszystkim podmiotowe
podejście do użytkowników przestrzeni, poprzez możliwość współdecydowania, a także
budowę identyfikacji z daną przestrzenią.
Tam gdzie zaczyna się „moje” (niekoniecznie tylko pod względem własnościowym),
zaczyna się też współodpowiedzialność.
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> Urszula Forczek-Brataniec, Marcin Brataniec:
Przestrzeń publiczna to
przestrzeń wspólnoty. Jej kształt, sposób użytkowania zależy od ludzi i relacji między nimi.
Po 25 latach przekształceń Polska wciąż jest
placem budowy. W budowie są również wspólnota i przestrzeń publiczna. Nasze przestrzenie
publiczne powoli się zmieniają. Powoli odżywa
pamięć i rośnie świadomość wspólnego dobra.
Wszystkie bolączki wspólnoty są widoczne we
wspólnej przestrzeni i stają się jej problemami.
Widzimy więc częsty brak właściwego
określenia celu działań. Władze samorządowe
przygotowują rynek, plac, deptak, mając świadomość potrzeby zmiany, lecz bez świadomości
komu ta zmieniona przestrzeń ma służyć.
Praktycznie nie ma więc uczestnictwa użytkowników w określeniu sposobu użytkowania
tej przestrzeni. Ten proces został sprowadzony
do uproszczonego i często znienawidzonego hasła „partycypacji”, która jest postrzegana jako
przeszkoda w inwestycji, zamiast być kluczowym narzędziem przygotowania materiałów,
wytycznych do projektowania. Projektując dom,
chcemy wiedzieć, kto będzie w nim mieszkał,
jakie są jego zwyczaje i upodobania...
Potęguje takie zjawisko fakt, że użytkownicy często nie potrafią wyrazić swoich
potrzeb, nie wiedząc czego mogą oczekiwać od wspólnoty i wspólnej przestrzeni.
Problemem więc staje się również niechęć do
zmian wynikająca z braku dobrych wzorców
i punktów odniesienia, która daje pole sile
przyzwyczajenia. Niech będzie jak było, zrobimy remont...
Ten brak sprzyja również narastaniu
zjawiska zawłaszczania przestrzeni publicznej
przez silnych graczy o jasno zdefiniowanych
potrzebach, dla których przestrzeń to zysk.
Deweloperzy, galerie handlowe i inni mogą
traktować ją jak swój towar na sprzedaż.
Graczem o podobnej sile jasno określonego
interesu stają się zarządcy dróg i dostawcy
mediów. Co za tym idzie, projektowanie przestrzeni publicznej powierzane jest drogowcom,
dla których najważniejsze są promienie skrętów,
ronda, parkingi, skrzynki pomiarowe i punkty
dostawy. W takiej przestrzeni jej użytkownik
nie jest członkiem wspólnoty, lecz kierującym
pojazdem mechanicznym i abonentem.
Naszym zdaniem rozwiązywanie problemów jak zawsze należy zacząć od rozmowy.
Trzeba zbudować narzędzia, które będą uży-
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wane dla rozpoznania potrzeb wspólnoty. Jasne określenie potrzeb i ich hierarchii pozwoli
dobrać narzędzia działania. Przy precyzyjnym
określeniu celu istotna stanie się jakość tych
narzędzi oraz kluczowy wybór ludzi o właściwych kompetencjach, którzy ich użyją.

> Wojciech Gwizdak:
Problem z polską przestrzenią
publiczną jest, moim zdaniem, taki,
że mamy jej po prostu dramatycznie za dużo.
Wszelkie dywagacje i dyskusje są wtórne,
wynikowe i stanowią konsekwencję faktu jej
nadmiaru. Dotyczy to także ulic, które w Polsce
są zbyt szerokie. Mamy też za dużo placów. Dlatego próby naprawy trzeba zacząć od ilościowego ograniczania przestrzeni publicznej, a mamy
w tej walce wielkiego sprzymierzeńca – obywateli. To oni na wolnym rynku wybierają inwestycje, które oferują ograniczoną ilość przestrzeni
publicznych. Za coś pozytywnego uważam więc
działania zmierzające nie tylko do grodzenia istniejących budynków, ale także budowę nowych
z wygradzaniem strefy półpublicznej.
Deweloperzy, wznosząc takie obiekty, po
prostu odpowiadają na oczekiwanie społeczeństwa, które woli mieszkać w budynkach,
gdzie przestrzeń prywatna jest odgrodzona od
przestrzeni publicznej formą bufora. Jest to
atawizm ludzkiej psychiki i próby walki z tymi
potrzebami uważam za groźne i niebezpieczne. Nikt nie powinien sobie rościć prawa do
mówienia ludziom, jak mają żyć.
Można wręcz postawić tezę, że problemy
z naszą przestrzenią publiczną są spowo-
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dowane przez ludzi, którzy sobie prawo do
takiej inżynierii społecznej roszczą. W Polsce
nie dość, że po wojnie ideologicznie tępiono
pierzejowy sposób zabudowy, to budowano
osiedla z odartymi z przestrzeni półpublicznej budynkami. Nie jest przypadkiem, że
zaraz po 1989 roku powszechnie zaczęto zakładać domofony i zamykać na klucz klatki.
Potem deweloperzy zauważyli, że budynki
grodzone lepiej się sprzedają, więc zaczęli ich
budować dużo więcej. Jeśli komuś przeszkadzają płoty, to chciałbym zwrócić uwagę, że
jest to wynik działania obecnie obowiązują-

cych przepisów budowlanych zmuszających
inwestora do stawiania wolnostojącego
budynku odsuniętego od granic działki. By
stworzyć przestrzeń półpubliczną, musi więc
stawiać także płot. Zanim nasze przepisy
zostały zawładnięte przez modernistów, budynki stawiano ze ścianami w granicy, a przestrzeń półpubliczną stanowił wewnętrzny
dziedziniec. Teraz ciągle zabudowa w granicy
działki jest odstępstwem, „dopuszczeniem”,
wyjątkiem a nie normą. Jeśli komuś przeszkadzają grodzone osiedla, bo wygradzają duże
kawałki miasta, to pragnę zwrócić uwagę,

że jest to skutek wad procesu planowania
przestrzennego.
Każdy chyba zgodzi się z tym, że obecnie
inwestorzy wyprzedzają planowanie, tereny
przygotowane pod inwestycje są rzadkością.
Przyczyna wad urbanistyki, związanych
z wygradzaniem zbyt dużych osiedli, leży po
stronie gmin, a nie inwestorów, czy źle wychowanego społeczeństwa. Każdy zgodzi się
również z tym, że problemy trzeba rozwiązać
u ich źródła. By stwierdzić, że lekarstwo jest
dobre, trzeba postawić właściwą diagnozę:
Przestrzeń publiczna choruje na nadmiar.
rekl ama

Paweł Ulatowski – fotografia architektury i wnętrz
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Otóż dostałem zlecenie od sympatycznej
rodziny, a właściwie kilku spokrewnionych
rodzin, które odzyskały od pazernych sąsiadów
przedwojenną działkę z małym domkiem po
protoplastach. Ponieważ nie było jak tej działki
podzielić ani sprzedać, w końcu postanowili
zbudować na niej dom dla siebie – czyli kilku rodzin ze wspólną przestrzenią. Eleganccy, liczni,
podobni do siebie nawzajem i z lekką nadwagą
skojarzyli mi się ze stadkiem pingwinów.
W dniu prezentacji koncepcji (ku mojemu
przerażeniu przyszli prawie wszyscy) najpierw
ogólnie naświetliłem teorię miasta Maxa
Webera, jako podstawę współczesnego osiedla
i relacji miejskich. Przy okazji wyjaśniałem relacje społeczne opisane przez Niklasa Luhmanna – wychodząc od pojęcia miłości, poprzez
szacunek, do wzajemnych więzi. Dopiero wtedy
przeszedłem do omawiania mojego pomysłu.
Kiedy skończyłem, długo patrzyli na
rysunki w narastającej (dla mnie) ciszy, którą
przerwał wuj Staszek:
– Dobra, mówmy konkretnie... A gdzie
będzie telewizor?
Zadziwiony wskazałem kilka miejsc na
rzutach, zastanawiając się z rozpędu, czy
Weber i Luhmann coś o tym pisali.
– A po co ten placyk? – stryj Albert wtrącił
się agresywnie.
Odpowiedziałem, że to agora, miejsce-symbol, która będzie wspólną przestrzenią,
miejscem spotkań, zabaw dzieci, igraszek
młodzieży, dyskusji dorosłych...
– Czyli tam właśnie będzie grill – sprowadził
mnie na ziemię stryj Albert, trochę milszym
głosem.
– My chcemy mieć własny grill – nagle rzuciła wujenka Patrycja.
– My też – dodała pani Alicja. – I ogrodzenie... takie wysokie z betonu.

fot. © istock.com/NeilBradfield

Wszyscy jesteśmy
pingwinami
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Nie zdążyłem zareagować, bo w tym momencie wpatrujący się we mnie świdrującymi
oczami dziadek Marian zapytał:
– A ci Weber i Luhmann to Niemcy, co?
– Tak – odpowiedziałem. – Byli fenomenalnymi psychologami.
– Ale ten Luhmann to Żyd? – włączył się
dziadek Wilhelm.
– Doprawdy nie wiem, mieszkał w Stanach,
był absolwentem Harvardu, potem... – próbowałem tłumaczyć, ale dziadek Wilhelm
przerwał mi z triumfem:
– Mało, że Żyd, to i drugi Niemiec... Co za
wzorce nam pan podaje? – patrzył z obrzydzeniem.
Lekko zrezygnowany walczyłem dalej:
– Oczywiście są inne, choćby świetne zespoły
van Klingerena zrealizowane w Holandii...
– No tak, w Holandii! – tym razem ciocia
Stefa nie dała mi skończyć. – Tam można
narkotyki legalnie kupować, a na wystawach są
nagie prostytutki.
Tutaj zainteresował się z nadzieją w głosie
taki młody w bluzie z kapturem:
– Każdego sklepu? I u nas na osiedlu też tak
będzie?
Nie zdążyłem odpowiedzieć, bo wuj Józef
przerwał mi z obrzydzeniem:
– No wie pan! To nie ma jakiś naszych,
prawdziwie polskich wzorców?
– Ależ oczywiście! – podchwyciłem z nadzieją. – W Polsce przedwojennej powstawały ciekawe przykłady osiedli np. WSM na
warszawskim Żoliborzu. Zrealizowano tam
kilka kolonii wyposażonych w przedszkola,
pralnie...
– Przecież ten WSM założyli komuniści!
– cynicznie przerwał mi wuj Albert.
– Cicho wy! Wy w kółko tylko o jednym, polityka i polityka – już myślałem, że babcia Basia
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przyszła mi na pomoc. – Pan lepiej nam powie,
gdzie tam będzie kaplica?
Zaczęło mi być duszno.
– Ależ o kapliczce nie mówiliśmy w założeniach, oczywiście, można by zrobić takie
miejsce, gdzieś w przestrzeni agory...
Nagle poczułem na ramieniu rękę. To był
stryj Maurycy. Symbol sukcesu dla całej rodziny, biznesmen.
– Wie pan, panie inżynierze – zaczął cicho.
– Czy można by te dzieci jakoś skanalizować?
Spojrzałem na niego zdezorientowany.
– No te, co mają się bawić na tej agorze,
bo widzi pan, wracam z roboty późno i chciałbym odpocząć... poczytać gazetę... obejrzeć
telewizję... A tu wrzeszczy to stado pod oknem.
Więc może ten plac zabaw umieścić jakoś pod
ziemią? – zakończył z nadzieją, ale widząc
moje osłupienie, dodał:
– Ja się panu jakoś zrewanżuję, osobno...
Nie zdążyłem z ripostą, bo obaj usłyszeliśmy głos babci Janki:
– Jak kapliczka, to i pomnik musi być!
– Jaki pomnik?! – krzyknąłem z przerażeniem, w chórze z kilkoma osobami.
– Jak to jaki? – odparła obruszona.
– Wypadałoby Wolfganga i Rachelę też jakoś
upamiętnić...
– A kto to jest Wolfgang i Rachela? – zapytałem skołowany (już sam, bez chóru).
– No, to przecież ta nasza rodzina, co
tam mieszkała przed wojną – rzeczowo
wyjaśniła babcia Janka. – Teraz powinno się
robić wszędzie pomniki, słyszałam w moim
radiu... – dodała rzeczowo, korzystając
z chwilowej ciszy.
Ja też, korzystając z ciszy, zapytałem:
– Czy możemy zamiast o pomniku porozmawiać o tym, co wiąże się z funkcją, estetyką, kulturą i sztuką w tym budynku?

Ale już nikt mnie nie słuchał. Wszyscy
zaczęli od nowa kłócić się sami ze sobą
pomiędzy rodzinami i wśród poszczególnych
rodzin również. Trudno opisać, co działo się
dalej, z racji na ilość, długość, wielowątkowość i słownictwo.
Dopiero po kilku godzinach zmęczyli się,
zgłodnieli i wyszli. Zostałem w pracowni sam,
umówiony na następną wersję koncepcji.
W tym akurat byli zgodni: zupełnie inną.
A więc jednak jest coś, co ich połączyło:
negacja – pomyślałem. I wtedy uświadomiłem sobie, że porównanie do pingwinów
jest adekwatne w dwójnasób. Nieloty te
mają oczywiście charakterystyczną prezencję i żyją w koloniach, ale przecież pingwin
pingwinowi nierówny. Dajmy na to pingwin
cesarski jest zwierzęciem kontaktowym,
a pingwin Adeli uwielbia dystans. Każdy
z tych podgatunków, mimo że pozornie
wygląda podobnie, różni się organizacją
w swoim społeczeństwie, a także sposobem
współdziałania w przestrzeni.
I mogło to być doskonałe podsumowanie spotkania. Jednak kiedy zbierałem moje
notatki dotyczące książki Maxa Webera, aby
już iść do domu, przykuło moją uwagę zdanie
„...Prawdziwa wspólnota miejska występowała
tylko na zachodzie Europy, bo na wschodzie
były tylko nieliczne wyjątki....”
I pomyślałem z przerażeniem:
– A może po prostu nas nie dotyczą tezy
europejskich myślicieli, bo na własne życzenie
wypadamy z kręgu kultury szeroko rozumianego zachodu, do którego pretendowaliśmy?
I powoli stajemy się zapyziałym, acz ciągle
rozdyskutowanym wschodem, na dodatek
pozbawionym cywilizacyjnej tożsamości
i wzorców?
Tego jeszcze nie wiem. 
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Ścieżki projektowe
/ konsekwentna ewolucja
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Architekt Robert Konieczny podczas interesującej prelekcji na tegorocznej Budmie opowiadał o ścieżkach
projektowych, którymi podąża prowadzona przez niego pracownia KWK Promes. Jednak prezentacja
projektów to tylko jedna strona tego wystąpienia. Równie istotna była opowieść o trudnej drodze do
osiągnięcia sukcesu w polskiej architekturze oraz żelaznej konsekwencji w podejściu do pracy.
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Schemat ścieżek projektowych

W

Wykład gwiazdy światowej architektury
to już stała pozycja w programie wydarzeń
współorganizowanych przez Izbę Architektów RP i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Wiele osób przyjeżdża na targi Budma przede
wszystkim dla tej atrakcji. W tym roku w Sali
Ziemi miał wystąpić pracujący w Niemczech
izraelski architekt Zvi Hecker – jednak z przyczyn zdrowotnych nie przyjechał do Poznania.
I stąd wyłom w budmowej tradycji – na mównicy po raz pierwszy stanął architekt z Polski,
właściciel pracowni KWK Promes Robert
Konieczny. Od razu należy powiedzieć, że było
to wystąpienie niezwykle udane. Z pewnością pomógł fakt, że wykład prowadzony był
po polsku. W zeszłych latach tłumacze nie
zawsze radzili sobie z fachowym słownictwem
i brakowało im szerszej architektonicznej
wiedzy. Jednak nie można zrzucić wszystkiego
na karb języka.
O sukcesie wykładu Koniecznego zadecydowała też charyzma mówcy oraz omawiane
charakterystyczne projekty w połączeniu ze
szczerymi słowami jak wiele kosztował go
sukces w świecie architektury. Dowiedzieliśmy
się, że swój wielki talent wsparł tytaniczną
pracą i wieloma latami poświęceń. A dodatkowo potrafił opowiedzieć o tym w atrakcyjny
sposób. Większość zebranych z pewnością
dobrze zna realia, w jakich muszą działać
polscy architekci. Okazało się, że z tymi
realiami zderzył się także jeden z najbardziej

rozpoznawalnych polskich projektantów. Mam
wrażenie, że dla wielu słuchaczy, szczególnie
tych młodych, dopiero zaczynających pracę
zawodową, budmowy wykład był ważną
lekcją. Zresztą przypuszczenia te potwierdziły
pytania zadawane po zakończeniu wykładu.

Trzy ścieżki KWK
Robert Konieczny rozpoczął od przedstawienia
ciekawej syntezy działalności KWK Promes
(nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwisk
założycieli Konieczny Wolnik Konieczny
– przyp. red.). Przybrała ona postać naszkicowanych, na odwrocie rysunków córki, meandrujących sinusoid – ścieżek projektowych,
którymi biuro podąża od początku swojej
działalności (a nawet wcześniej). Główną osią
wykładu były budynki wystawienniczo-muzealne i te właśnie obiekty zostały zaznaczone
chronologicznie na linii prostej. Pozostałe
obiekty znalazły się poza tą linią (ale z zachowaniem porządku chronologicznego).
Następnie przez narysowany zbiór punktów
autor przeprowadził trzy linie, symbolizujące
trzy ścieżki rozwoju architektury w katowickiej
pracowni: linię topograficzną, niematerialną
i mobilną. Z wykresu czytelnie wynikało, która
linia bądź linie miały dominujący wpływ na
konkretne obiekty. Ale rysunek pozwalał się
też dobrze zorientować w tym, jak i z jaką
konsekwencją o architekturze myśli katowicki
projektant.

Na ścieżce topograficznej znalazły się te
budynki z portfolio pracowni, które „znikają,
rozmywają się w przestrzeni, w taki sposób,
że nie wiadomo, gdzie się zaczynają a gdzie
kończą”. Architekt przyznał, że takie podejście
od dawna go fascynuje i rzeczywiście – „ukrywanie” budynków w zastanym terenie to od
lat charakterystyczny motyw architektury
KWK Promes. Ścieżkę niematerialną z kolei
cechuje zjawiskowość i ulotność wypełniająca
architekturę. Pewne jej elementy, czasem
oparte na technologii, czasem na siłach natury,
powodują, że jest ona taka a nie inna. I wreszcie ścieżka mobilna, najbardziej kojarzona
z pracownią, oznaczająca korzystanie z dużej
ilości elementów ruchomych w architekturze:
ścian, przegród, klap, elementów obrotowych.
– Trzy kreski widoczne na wykresie pokazują trzy ścieżki projektowe, trzy motywy
w naszych projektach, które przeprowadzą
nas przez dzisiejszą prezentację – podsumował swoje wprowadzenie Konieczny.
– Będzie ona dotyczyła muzeów, które
zaprojektowaliśmy. Pomimo że pierwszym
budynkiem publicznym zrealizowanym przez
KWK jest Centrum Dialogu Przełomy (obiekt
został ukończony w 2016 roku – przyp. red.),
chciałbym pokazać, że nie do końca oddaje
to stan rzeczy. Uważam, że architekt jest
przede wszystkim od projektowania – a czy
się potem realizuje jego projekty czy nie, to
już niezależny temat – dodał.
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Konkursy prehistoryczne

Świątynia, dom, instytut
Kolejnym przypomnianym w Sali Ziemi, niezrealizowanym projektem był Instytut Chopinowski, natomiast w jego kontekście architekt
wspomniał o jeszcze dwóch ważnych projektach: na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie i po raz pierwszy o zrealizowanym
projekcie prywatnym – Domu Bezpiecznym.
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Most we włoskiej
Weronie

Zagospodarowanie
Wyspy Gubernatora
w Nowym Jorku
wiz. KWK promes

Po wyjaśniającym wprowadzeniu rozpoczęła
się prezentacja projektów, przez cały czas prelekcji zorientowana na „muzealny” kierunek.
Gość Budmy zaczął od konkursu na most we
włoskiej Weronie (autorzy: Marlena Wolnik,
Robert Konieczny), który sam określił mianem
„prehistorii”. Odbywał się on w 1995 roku.
Od czasów wielkiej powodzi w 1882 roku uregulowano brzegi przepływającej przez miasto
Adygi. Zwiększyło to bezpieczeństwo, ale też
odseparowało mieszkańców od rzeki. Konkurs
miał na celu przywrócenie miastu życia m.in.
przez zapewnienie dostępu do rzeki. Architekci
zaproponowali wielki, szklany plac na rzece,
który de facto jest mostem połączonym z budynkami hotelowymi. Dodatkowym pomysłem
było wykorzystanie wirtualnych okularów,
które pozwolą przenieść się turystom do innych
epok historycznych. Projekt zdobył we Włoszech trzecią nagrodę.
Kolejnymi wspomnianymi projektami były
teatr w Gliwicach i zagospodarowanie Wyspy
Gubernatora w Nowym Jorku (III nagroda). Autorami projektów byli Marlena Wolnik i Robert
Konieczny. Teatr został przywołany ze względu na pomysł „żywej” elewacji stworzonej
z ekranów polimerowych, na których wyświetlany byłby sygnał z kamer termowizyjnych.
Natomiast na nowojorskiej wyspie architekci
zaproponowali projekt niemal multimedialny
– chcieli ukazać przestrzenne obrazy za pomocą
wiązek laserowych. Inspiracją były widowiska
tworzone przez Jeana Michela Jarre’a. Ponieważ
w czasie organizowania tego konkursu (był rok
1996) wyspa została wystawiona na sprzedaż,
otrzymała od architektów własny towarowy
barcode. Konieczny przypomniał też, że projekt
powstał jeszcze przed zamachami na WTC i gdyby został realizowany, mógłby posłużyć także
do upamiętnienia słynnych nowojorskich wież.

Świątynia
Opatrzności Bożej
w Warszawie

Od tego momentu sporo miejsca poświęcał
domom jednorodzinnym, które są powszechnie
uznawane za domenę KWK Promes i główne
źródło sukcesów katowickiej pracowni.
W przypadku Świątyni Opatrzności Bożej
(III nagroda w konkursie, autorzy: Marlena
Wolnik, Robert Konieczny) pomysł polegał na
odwołaniu się w budynku do symboliki potopu
(okres braku niepodległości) i tęczy (odzyskanie wolności). W dniach ważnych dla historii
Polski słońce przedostawałoby się przez otwór

w szczycie świątyni i rozświetlało wnętrze
efektem tęczy. Obok kościoła architekci zaprojektowali obniżony dziedziniec z drzewami, na
który wychodzi się z pomieszczeń przykościelnych użytkowanych przez księży.
Później, już w części spotkania przeznaczonej na pytania publiczności, Konieczny
przyznał, że projektując tę świątynię, był pod
dużym wpływem Dominique’a Perrault i jego
Francuskiej Biblioteki Narodowej w Paryżu
(zbudowana w 1996 roku).
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strefa bezpieczna
gdy dom jest otwarty

dom
zamknięty

fot. aleksander rutkowski / archiwum kwk promes

strefa bezpieczna
gdy dom jest zamknięty

Dom Bezpieczny, dom otwarty

– Mam kilka takich projektów, na które
patrzę z przyjemnością – mówił. – One czasami
formalnie są nawet brzydkie, ale mają intrygującą przestrzeń, a to jest dla mnie najważniejsze
w architekturze. Kiedyś bardzo fascynowały
mnie projekty Dominique’a Perrault. I pewnie
trochę inaczej bym projektował, poszedłbym
w inną stronę, gdyby nie Biblioteka Francuska.
Gdzie Perrault robi wszystko na opak, wydawałoby się bez sensu. Zbiory biblioteczne wstawia
w szklane biurowce, wszystko chowa gdzieś

pod ziemią, trzeba wejść po schodach do góry,
żeby zejść na dół. Trochę bezsensowna, ale
jednak fascynująca przestrzeń.
Dom Bezpieczny to natomiast budynek, który dzięki swoim mobilnym ścianom
i przesłonom nie tylko otwiera dom, ale także
zmienia układ przestrzenny działki (obiekt
zrealizowany, inwestor prywatny). Kiedy
wszystko jest zamknięte, budynek wygląda
jak betonowy prostopadłościan, zgodnie
z życzeniem inwestora nieco przypominający

bunkier. Wtedy strefa bezpieczna mieści się
w obrysie budynku. Ale kiedy dom się otwiera
– strefa poszerza się o otaczający ogród. Architekt przyznał też, że zrobienie tego projektu
okazało się wielkim wyzwaniem technologicznym, na które porwał się, mając małe jeszcze
doświadczenie. Dziś wiedziałby, że taki projekt
powinien kosztować dziesięć razy więcej. Przyznał też, że dom wzbudzał duże zainteresowanie za granicą, pojawiła się nawet propozycja
z Rosji, żeby zbudować całe osiedle. Zaznaczył
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Instytut
Chopinowski
wiz. KWK promes

jednak, że dom powstał według indywidualnego projektu, dla konkretnego klienta i nie
można go w identycznej formie powielać.
W projekcie konkursowym Instytutu Chopinowskiego (niestety architekci nie zdążyli
złożyć pracy na czas i nie została ona oceniona) interesujące było odwołanie do symboliki
wierzby poruszającej gałęziami na wietrze.
Celem było też uniknięcie dosłowności, czyli
pokazywania nut czy wizerunków kompozytora. A z muzyką Chopina najbardziej kojarzył się
projektantowi muzyczny przerywnik w dawnej
ramówce telewizyjnej, zilustrowany zdjęciem
przedstawiającym pomnik kompozytora
pod wierzbą. Instytut miał siedzibę w starej
kamienicy, ale okazała się już zbyt mała.
Architekci chcieli zachować jego atmosferę,
dlatego postanowili ocalić ściany elewacyjne,
a do wnętrza „włożyli” nowy środek, przykryli
innym dachem, a całość podwyższyli. Właśnie
na tej podwyższonej, przeszklonej części
planowali zastosować przesłony, które będą
reagować na zmiany pogody i tak jak drzewo
porusza gałęziami w czasie wiatru, tak samo
one miały dawać wrażenie ruchu.
Motyw roślinny pojawił się także w projekcie Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (konkurs, bez nagrody). W przypadku tego
projektu głównym pomysłem architektów
był niecodzienny sposób prezentacji sztuki.
Miałoby to dziać się nie tylko w przestrzeni
wewnętrznej muzeum, ale także na elewacji,
gdzie znalazłyby się ekrany dodatkowo porośnięte pnączem, podobnie jak na pobliskim
Muzeum Narodowym.
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Muzeum Sztuki
Współczesnej we
Wrocławiu

Dwa charakterystyczne domy
Zanim Konieczny opowiedział o szczecińskim
muzeum Centrum Dialogu Przełomy, przypomniał jeszcze dwa projekty – Dom Ukryty
w Kłodzku (niezrealizowany) i Dom Autorodzinny (zrealizowany, inwestor prywatny).
W Kłodzku pośród poniemieckiej, willowej
zabudowy inwestor chciał zbudować nowoczesny dom, co zupełnie nie pasowało do
otoczenia. Architekt wysłuchał jednak opowieści klienta o historii miasteczka, gdzie jest
dużo tuneli i podziemi. Stąd powstał pomysł,
żeby dom schować, tak by nie był on widoczny
wśród willi. Wjazd na teren posesji miałby się
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odbywać przez olbrzymią klapę porośniętą
trawą, niewidoczną, gdy byłaby zamknięta.
Budynek jednak nie powstał, gdyż był to okres
boomu budowlanego i koszty realizacji okazały się zaporowe.
Zrealizowanym i głośnym projektem był
natomiast Dom Autorodzinny. Architekt
określił go mianem typowego domu podmiejskiego, zauważył bowiem jak często w takich
domach nie korzysta się z drzwi wejściowych,
ale wjeżdża samochodem do garażu i stąd

wchodzi do wnętrza. W projekcie KWK Promes
kluczową kwestią stało się połączenie strefy
wejściowej i wjazdowej. Do wnętrza budynku prowadzi więc długi podjazd, stając się
ważnym elementem architektury, a dodatkowo galerią obrazów z kolekcji właściciela. Po
zaparkowaniu auta przechodzi się do dalszej
części domu posiadającego cechy living-garden, ponieważ salon łączy się z ogrodem.
A cały dach porośnięty jest trawą, co czyni go
dodatkowym miejscem rekreacji.
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fot. olo studio / archiwum kwk promes

Dom Ukryty
w Kłodzku

Dom Autorodzinny
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Centralnym punktem wykładu było przedstawienie muzeum Centrum Dialogu Przełomy
w Szczecinie, którego realizacja stanowiła
w pewnym sensie zebranie wszystkich doświadczeń pracowni. Na tym obiekcie przecięły
się także wszystkie trzy ścieżki projektowe
KWK Promes.
Najpierw architekt opowiedział, jak
pracował nad formą CDP, ponieważ obok
miała powstać (słynna dziś m.in. z nagrody
Miesa van der Rohe) szczecińska Filharmonia.
Konieczny zdawał sobie sprawę, że będzie to
ikona i nie chciał jej swoim obiektem zasłonić.
Stąd ostateczny pomysł – hybryda placu i budynku, co z jednej strony stanowi nawiązanie
do historii miejsca (pozostawienie placu, który
powstał po bombardowaniach Szczecina i tak
znają to miejsce współcześni szczecinianie),
z drugiej – idea muzeum, którego ekspozycja
znajduje się pod ziemią. W ten sposób połączone zostały ze sobą ścieżki topograficzna
i niematerialna. Natomiast ścieżka mobilna
widoczna jest w formie wejścia do obiektu.
Po długich dyskusjach i poszukiwaniach
zdecydowano o zastosowaniu kilku masywnych obrotowych ścian. W efekcie w godzinach pracy placówki wejściowy podcień jest
otwarty i zaprasza do wnętrza, a kiedy nie
można jej zwiedzać – zamknięte wejście
wygląda jak lita kamienna ściana. Dzięki takim
a nie innym wyborom projektowym powstała bardzo różnorodna przestrzeń – nie tylko
obiekt muzealny, ale też plac do organizowania uroczystości państwowych, a jednocześnie
miejsce spotkań i rekreacji.
Usłyszeliśmy też o ciekawych przypadkach
z okresu realizacji, kiedy już w czasie budowy
zmieniały się niektóre założenia (np. pozostawiono drzewa, które pierwotnie miały
zostać wycięte). Architekt opowiadał też,
że często musiał interweniować, rozmawiać,
przekonywać do swoich pomysłów. Tak było,
kiedy projektantom nakazano użycie takiego
materiału na pokrycie placu, aby nie można
było po nim jeździć na rowerach, deskorolkach
czy zimą na sankach. Na szczęście dzięki rozmowom z urzędem miasta i przedstawicielami
„Solidarności” (na placu stoi słynny pomnik
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fot. jaKUB CERTOWICZ / archiwum kwk promes

Różnorodna przestrzeń
w centrum Szczecina

Centrum Dialogu Przełomy, moment zamykania głównego wejścia

Anioła Wolności, postawiony na pamiątkę
masakry z 1970 roku, przy którym odbywają
się uroczystości państwowe) udało się przeforsować rozwiązanie, które daje możliwość
jeżdżenia po placu.
Innym przypadkiem „walki” był moment,
kiedy miała być realizowana ekspozycja
we wnętrzu muzeum. Architekci chcieli
zabezpieczyć się przed sytuacją, w której ich
oszczędny, minimalistyczny obiekt zostanie zniszczony wyolbrzymioną ekspozycją

– stąd wnętrze podziemnego muzeum
postanowili „zalać czernią”. Na projekt
ekspozycji został zorganizowany konkurs,
wygrał dobry projekt, który jednak na późniejszym etapie uległ niekorzystnej zmianie.
Wtedy autor muzeum interweniował po raz
kolejny. W wyniku rozmów postanowiono, że
powstanie zespół, który wspólnie opracuje
ostateczny wygląd ekspozycji. Co ważne
i niespotykane, dołączyli do niego również
projektanci z KWK Promes.

Z:A

fot. wojciech kryński

fot. jULIUSZ SOKOŁOWSKI / archiwum kwk promes
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Centrum Dialogu Przełomy, od góry: wejście główne i plac będący jednocześnie dachem obiektu

Ostatnim przedstawionym obiektem
muzealno-wystawienniczym był mobilny
pawilon zaprojektowany jako pomysł dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kiedy
miało ono powstać według projektu Christiana
Kereza. Architekci z KWK wykorzystali przekrój
muzeum, w którym pojawiły się charakterystyczne łuki. Przekrój ten „złożyli” i z powrotem rozłożyli w mobilnym prostopadłościanie.
Obiekt miał być w założeniu twórców pompowany, czyli łatwy do rozłożenia i prezentacji.

Mobilny pawilon, pomysł
dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej
wiz. KWK promes

– Stworzyliśmy zespół nawiedzonych ludzi,
artystów, architektów, wnętrzarzy – opowiadał Konieczny. – Przede wszystkim przekonaliśmy naszych kolegów, że warto zrezygnować
z tej totalnej scenografii, która coś tam udaje,
jest taka teatralna i oprzeć się na suchych
faktach, na informacji, na dobrej grafice.
Dzięki temu udało nam się zrobić zupełnie
nietypowe muzeum. Z jednej strony jest to
muzeum historyczne, ale z drugiej muzeum
sztuki współczesnej.
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Arka, dom własny w Brennej

Co nowego w KWK?
W końcowej części wykładu Robert Konieczny przedstawił kilka najnowszych projektów
domów, które powstały w jego pracowni.
Najpierw krótko wspomniał o słynnej już Arce
w Brennej, czyli domu własnym architekta.
Od początku zastrzegł jednak, że nie będzie
szerzej prezentował tego obiektu, a zainteresowanych odsyłał do filmu dotyczącego
jego realizacji. Zwrócił uwagę na rozwiązanie
zastosowane pod domem, zapobiegające
podmywaniu budynku – Arka tworzy most,
pod którym przepływa woda. Wspomniał też
o wielu próbach zaprojektowania tego domu,
o długim dochodzeniu do ostatecznej formy.
W końcowej części wykładu znalazło się
miejsce dla jeszcze trzech domów: w Szczyrku,
w Białym Borze i Kwadrantowego.
W Szczyrku inwestor miał do dyspozycji
bardzo pochyłą działkę, trudną do zabudowy,
a dodatkowo jest fanem siatkówki i pragnął
zbudować boisko. Do tego chciał jeszcze
garaż z większym zapleczem i spa. Architekci
zaproponowali, że zrobią częściowo mieszkalny, oszklony parter, który zostanie przykryty spadzistym typowym polskim dachem
skrywającym przestrzeń o funkcji sypialnej.
Natomiast boisko na co dzień miałoby być
użytkową, wypoczynkową działką, fragmentem wolnej przestrzeni przed domem, który na
czas gry opada na głębokość 3 metrów i łączy
się z przestrzenią spa. Powstałe w ten sposób
ściany plus barierki na górze sprawiałyby, że
można spokojnie odbijać wysokie zagrywki bez
obawy, że piłka wyleci poza boisko.
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Z kolei dom w Białym Borze (w trakcie realizacji) został ulokowany nad jeziorem. Duża
rodzina chciała postawić dom letniskowy,
ale polskie prawo mówi, że teren nadbrzeżny
musi pozostać ogólnodostępny. Architekci
wpadli wtedy na prosty pomysł, żeby stworzyć
w powietrzu „sztuczną działkę”, a pod nią
zrobić przystań i miejsce na łodzie. Na górze
powstanie miejsce na ogród, dom, pojawi
się też zejście w formie mobilnych schodów.
A przestrzeń brzegowa nadal pozostanie
dostępna dla wszystkich.
Wreszcie Dom Kwadrantowy (w trakcie
realizacji) został zamówiony przez klienta, który znał już architekturę KWK i miał
marzenie, aby jego dom reagował na słońce,
zachowywał się w jakiś specjalny sposób.
Dlatego fragment budynku będzie „podążał”
za światłem słonecznym. Projekt przewiduje bowiem ruchomy taras, który od strony
południowo-zachodniej może zacieniać pokój
dzienny, jeżeli użytkownik sobie tego życzy.
Istnieje też możliwość rozsunięcia szyb, co
da wrażenie przebywania nie w domu, ale na
wolnym powietrzu.
Architekt zakończył przegląd projektowych nowości stwierdzeniem, że mobilność
we wszystkich zaprezentowanych budynkach
służy przede wszystkim funkcjonalności.
A wykład podsumował słowami:
– Te trzy ścieżki projektowe obrazują
ewolucję pewnych pomysłów, które cały
czas dojrzewają i powodują, że powstają
kolejne rozwiązania budowane na pewnej
tradycji projektowej. Mamy projekty, które

są zupełnie satelitarne i stworzyliśmy je
w oparciu o świeże, oderwane od wszystkiego
pomysły. Ale najwięcej naszych projektów to
wynik pewnej ewolucji. Kiedyś nie rozumiałem
tego, co powiedział do mnie mój promotor, że
dobry artysta maluje całe życie jeden obraz,
dopracowuje pewne rzeczy. Teraz, obserwując
największe pracownie, największych architektów świata, widzę, że całe życie malują jeden
obraz – szukają własnych dróg, rozwijają je,
dokładają wciąż kolejne, małe cegiełki.
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Dom w Białym
Borze

wiz. KWK promes

Dom
Kwadrantowy

Dom w Szczyrku

Dyskusja ze słuchaczami
Po zakończeniu wykładu z sali „posypały się”
pytania. Przede wszystkim od młodych projektantów. Właściciel KWK Promes na wszystkie
zapytania cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Jakie pan ma rady dla młodych architektów? Jaki ma pan schemat dochodzenia do
koncepcji? Kto pana inspiruje? Trzeba przyznać,
że odpowiedzi, jakie padały w Sali Ziemi, więcej
powiedziały o sytuacji architektów w Polsce niż
niejeden sondaż czy akademicka analiza.

– Moja rada dla młodych architektów? Trzeba
ciągle robić swoje – mówił Konieczny. – Zanim
w 2007 roku dostaliśmy nagrodę za dom roku to
przez 10 lat, może zabrzmi to dramatycznie, po
prostu często klepaliśmy biedę. Już było tak źle,
że nie mieliśmy praktycznie za co żyć. Próbowałem robić rzeczy słabsze, byle jakie, nie chcąc się
pod tym podpisywać, byleby coś szybko zrobić,
nawet za małe pieniądze. Ale kończyło się tak,
jak z dzisiejszym wykładem – coś sobie rysowałem, zastanawiałem się, o czym będę mówił,

i tak się w to zaangażowałem, że schematy
rysowałem do 12 w nocy, a slajdy układałem do
5 rano... Po prostu ten typ tak ma. Nie potrafię
odpuszczać i rezygnować. 

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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Widoki na szczęście
w Vancouver
autor: Charles Montgomery, wybór fragmentów, tytuł, wstęp i śródtytuły pochodzą od redakcji Z:A

W głośnej ostatnio książce „Miasto szczęśliwe” kanadyjski dziennikarz Charles Montgomery opisuje m.in.
pozytywne przykłady miast, których władze znalazły sposoby, aby mieszkańcy tych metropolii byli szczęśliwsi.
Razem z autorem przenosimy się do Bogoty, Kopenhagi czy Paryża, śledząc zastosowane tam rozwiązania,
(wręcz eksperymenty) komunikacyjne, urbanistyczne i architektoniczne. Autor wiele miejsca poświęca
też Vancouver, w którym się urodził i mieszka. Na wybrane przez nas fragmenty, składają się dwie części
– pierwsza przedstawia społeczny sukces „vancouveryzmu”, dzięki któremu to 600-tysięczne miasto od lat
plasuje się w czołówce światowych rankingów zadowolenia mieszkańców. Druga opisuje historię jednego
z nich. Dzięki temu wyborowi chcemy podkreślić, że nawet najlepsza statystycznie recepta potrzebuje
uwzględnienia różnorodności. Oczywiście polecamy wszystkim lekturę całej książki.
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Kanadyjskie miasto Vancouver przez trzydzieści ostatnich lat starało się przyciągnąć ludzi
na obszar o większej gęstości zaludnienia
w sposób będący radykalnym odwróceniem
trwającej pół wieku tendencji do wyprowadzania się na przedmieścia. Eksperyment
rozpoczął się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to mieszkańcy odrzucili plan otoczenia śródmieścia
siecią bezkolizyjnych dróg szybkiego ruchu.
Skutkiem tego Vancouver stało się ostatnią
metropolią Ameryki Północnej, przez której
centrum nie przebiega ani jedna autostrada.
Odtąd miasto konsekwentnie odmawia
zresztą powiększania przestrzeni drogowej
dla samochodów. Na dodatek Vancouver
wciśnięte jest pomiędzy ocean, wysokie
góry i obszary ziemi uprawnej, co ogranicza
możliwości rozwoju przedmieść. Te właśnie
uwarunkowania, wraz ze stałym napływem
imigrantów, przyczyniły się do zainicjowania w centrum miasta prawdziwego boomu
budowlanego, który przybierał na sile nawet
wtedy, gdy śródmieścia innych miast Ameryki
Północnej stopniowo się wyludniały.

CZĘŚĆ 1
Wszyscy chcą mieszkać w wieżowcach
Centrum miasta Vancouver, położone na
półwyspie o długości dwudziestu kwartałów,
oblewanym z dwóch stron wodami oceanu
i zwieńczonym przepięknym lasem deszczowym Parku Stanleya, bardzo szybko uległo
gruntownemu przekształceniu. Od końca lat
osiemdziesiątych minionego wieku wystrze-

Od redakcji
Tekst jest fragmentem książki „Miasto
szczęśliwe” (2013), w Polsce opublikowanej
w roku 2015 przez wydawnictwo Wysoki
Zamek w tłumaczeniu Tomasza Tesznara.
Książkę można zamówić bezpośrednio
na stronie www.wysokizamek.com.pl

liło tu w górę co najmniej 150 wieżowców
mieszkalnych, które dołączyły do ponad
setki podobnych konstrukcji powstałych
w ciągu dwóch poprzednich dekad. Pomiędzy
rokiem 1991 a 2005 liczba ludności prawie się
podwoiła. Podczas gdy Amerykanie wyprowadzali się na coraz to odleglejsze przedmieścia,
mieszkańcy Vancouver pospiesznie wracali do
śródmieścia, stojąc całymi nocami w kolejkach
po mieszkania w przedsprzedaży i płacąc miliony dolarów za apartamenty w mających tam
powstać wieżowcach, które nie miały jeszcze
nawet fundamentów.
Oto niezwykły zaiste paradoks: im bardziej
zatłoczone staje się Vancouver, tym więcej
ludzi chce tu mieszkać i tym wyższa pozycja
miasta w międzynarodowych badaniach dotyczących najlepszych miejsc do życia na naszej
planecie. Obecnie znajduje się ono zazwyczaj
na samym szczycie lub blisko pierwszego miejsca w rankingach jakości życia publikowanych
przez firmę konsultingową Mercer, magazyn
„Forbes” czy Economist Intelligence Unit.
W ciągu ostatnich piętnastu lat ceny mieszkań
w wielu wieżowcach uległy podwojeniu i utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie przez
cały czas trwania globalnego kryzysu ekonomicznego. Na dodatek Vancouver ma najniższy
poziom śladu węglowego w przeliczeniu na
jednego mieszkańca ze wszystkich większych
miast całego kontynentu. Sukces ten udało się
osiągnąć po części dzięki temu, że ludzie żyją
tutaj bliżej siebie, co pozwala zmniejszyć ilość
energii niezbędnej do utrzymywania komunikacji i ogrzewania domów.

Nie blokować widoku
Wertykalny eksperyment Vancouver okazał się
zarówno wyjątkowy, jak i atrakcyjny, częściowo
ze względu na to, jak miasto zadbało o biofilskie (według definicji Edwarda O. Wilsona
biofilia to „wrodzony, zakodowany w naszych
genach pociąg do przyrody, której jesteśmy
częścią” – przyp. red.) potrzeby swych mieszkańców. Nowe śródmieście ukształtowane zostało w dużym stopniu pod wpływem lokalnej
obsesji na punkcie widoków. Mimo że zimy są
tutaj mroczne i ponure, prawie nikt w mieście
nie chce mieć okien wychodzących na południe,
gdzie czasami spośród deszczowych chmur wyziera słońce. Mieszkańcy Vancouver odruchowo
kierują wzrok na północ i zachód, ku górom,
lasom deszczowym i oceanowi – innymi słowy,
wolą patrzeć na dziką i różnorodną przyrodę.
Każdy projekt budowlany, którego realizacja
mogłaby grozić zablokowaniem widoku na
łańcuch gór North Shore, spotyka się z gwałtownym protestem. Miejscy planiści wydali
w związku z tym specjalne przepisy wpływające na kształt panoramy miasta, tworząc szereg
biegnących przez śródmieście „korytarzy
widokowych”, które pozwalają bez przeszkód
podziwiać górskie widoki z różnych punktów
obserwacyjnych położonych w południowej
części Vancouver. Aby chronić te osie widokowe, zmuszają nawet niektórych budowniczych
do zmiany lokalizacji planowanych wieżowców.

Zmodyfikowany Hong Kong
Ten konflikt pomiędzy przejawianym przez
mieszkańców wieżowców pragnieniem
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(...) kiedy miasto
inwestuje w aktywny
transport: piechotą,
rowerem i zbiorowy,
społeczeństwo staje
się zamożniejsze
i zdrowsze.
(...)
Transport publiczny
musi najpierw wspiąć
się na wysoki poziom.
Kiedy ludzie zobaczą,
że szybciej będzie im
dojechać tramwajem
niż samochodem,
przesiądą się.
Na poziomie
jednostki człowiek
zawsze wybierze
to, co jest dla niego
lepsze, w tym sensie
wygodniejsze.
Charles Montgomery w wywiadzie
z Aleksandrem Gurgulem,
Gazeta Wyborcza – Magazyn Krakowski
Charles Montgomery: Dlaczego Kraków
nie jest miastem szczęśliwym? (10.2015)
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podziwiania panoramicznych widoków przyrody z okien własnego apartamentu a prawem
ogółu społeczeństwa do tego, by móc bez
przeszkód spoglądać na góry, przyczynił się
do powstania miejscowych standardów architektonicznych, tak jak obawy związane z nadmiernym ciężarem budynków i zacienieniem
pomogły określić formę kolejnych generacji
drapaczy chmur na Manhattanie. Nowojorska
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym
z 1916 roku zmusiła mianowicie deweloperów
do zmniejszania masy kolejnych pięter, czego
wynikiem była zwężająca się stopniowo bryła
typowego wieżowca na Manhattanie, co
z kolei pozwoliło zarazem ocalić przynajmniej
trochę naturalnego, słonecznego światła dla
biegnących w dole ulic.
Jednakże dokonana w Vancouver adaptacja projektu wertykalnego miasta była
zapożyczeniem nie tyle z Nowego Jorku, co
raczej z Hongkongu, skąd w latach osiemdziesiątych XX wieku przybywało bardzo wielu
nowych mieszkańców kanadyjskiej metropolii.
W tym cierpiącym na niedostatek gruntów
specjalnym regionie administracyjnym Chin
budowniczowie usiłowali wówczas zaspokoić
potrzeby rozrastającej się w zawrotnym tempie populacji, stosując metodę, którą można
by nazwać skrajnym wertykalizmem. Kilka
poziomów sklepów i punktów usługowych łączono zazwyczaj w formie masywnych bloków
tworzących swego rodzaju podest, na którym
stawiano następnie pięć, sześć, czy nawet
więcej wieżowców mieszkalnych. W niektórych spośród tego rodzaju kompleksów,
mieszkając choćby i na trzydziestym piętrze,
można mieć zupełnie zasłonięty widok na
okoliczne wzgórza.
W mieście tak wyczulonym na punkcie
widoków jak Vancouver, model ten wymagał,
rzecz jasna, pewnych poprawek. Planiści
ograniczyli więc wysokość „podestów” do
trzech lub czterech pięter. Zmniejszyli także
dopuszczalną powierzchnię stojących na nich
wieżowców i nakazali budować je w odległości
co najmniej 25 metrów od siebie. Z czasem
w panoramie miasta pojawiły się zatem
wysokie i smukłe szklane „ołówki”, między
którymi było mnóstwo miejsca. W rezultacie
powstało miasto wertykalne, w którym niemal każdy mieszkaniec wieżowca ma ciągły
kontakt wzrokowy z naturą, podczas gdy
każdy przechodzień na ulicy poniżej też może

przynajmniej czasami rzucić na nią okiem.
Wzdłuż stanowiących podesty bloków ciągną
się kamienice lub przestrzenie handlowe,
przez co ulice pozostają wciąż pełne życia, są
bezpieczne i mają do zaoferowania całą gamę
sklepów i punktów usługowych, co sprawia, że
żyje się tutaj równie wygodnie jak w Nowym
Jorku.

Sukces vancouveryzmu
Ta forma architektoniczna jest tak popularna
– i zarazem tak dochodowa dla deweloperów
– że dała nawet początek nowemu określeniu: „vancouveryzm”. Kopiowana była już
w różnych miejscach na świecie, od San Diego
i Dallas aż po Dubaj, jednakże wszystkim jej
naśladowcom jakoś nie udaje się uchwycić
magii Vancouver, być może dlatego, że brak
im równie spektakularnego naturalnego tła.
Może chodzi także o to, że niewiele miast
przenosi korzyści płynące z większej gęstości
zaludnienia w sferę publiczną tak aktywnie jak
Vancouver.
W przeciwieństwie do swych kolegów
po fachu w wielu innych miastach, planiści
z tutejszego magistratu dysponują szerokim
zakresem uprawnień przy podejmowaniu
decyzji dotyczących nowych projektów
architektonicznych. Posługują się nimi, aby
uzyskiwać od deweloperów ogromne korzyści
dla lokalnej społeczności w zamian za prawo
do budowania kolejnych pięter. „Chce pan
dodać jeszcze kilka kondygnacji mieszkalnych
w swoim wieżowcu? Proszę bardzo, ale tylko
pod warunkiem, że odpłaci pan za to miastu,
tworząc publiczny park, skwer, żłobek albo
inny ośrodek opieki lub przekazując grunty
pod budowę tanich mieszkań socjalnych”.
W ten właśnie sposób Vancouver jest w stanie
odzyskać aż osiemdziesiąt procent nowej wartości danej nieruchomości, będącej wynikiem
zmiany przepisów zagospodarowania. Nie ma
więc mowy o zwiększaniu gęstości zaludnienia bez korzyści dla lokalnej społeczności i jej
stylu życia. W rezultacie, w miarę jak miasto
coraz bardziej się zaludnia, jego mieszkańcy
mogą cieszyć się coraz większą liczbą ogólnodostępnych terenów zielonych. W centralnych dzielnicach Vancouver człowiek zawsze
znajduje się w odległości zaledwie kilku minut
spaceru od jakiegoś parku lub spektakularnego nadmorskiego bulwaru, okalającego cały
półwysep.
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Hongkongizm/vancouveryzm
Skutkujący skrajną gęstością
zaludnienia oraz różnorodnością
funkcji użytkowych model rozwoju
urbanistycznego, w ramach którego
na budynkach „podestach” wznosi
się wieżowce mieszkalne, szeroko
rozpowszechniony w cierpiącym na
niedostatek gruntów Hongkongu
(z lewej), dopasowany został do
gustów mieszkańców Vancouver
poprzez obniżenie „podestów”
od strony ulicy i powiększenie
odległości między drapaczami chmur
(z prawej). Tam, gdzie się sprawdza,
jego kanadyjska wersja (zwana
„vancouveryzmem”) oferuje zarówno
tętniące życiem ulice, jak i widoki
dostępne dla każdego.
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Rewolucja od ulicy. W Vancouver i innych miastach nowe przepisy zagospodarowania przestrzennego zezwalają
właścicielom domów na zastąpienie stojących przy ulicy garaży (po lewej) niewielkimi przybudówkami o charakterze
mieszkalnym (po prawej). Jest to jeden z wielu sposobów na to, by delikatnie zwiększyć gęstość zaludnienia
w istniejących już dzielnicach (ilustracja ukazuje modele domów projektowanych i budowanych przez firmę Lanefab).

CZĘŚĆ 2
Rob kupuje mieszkanie

Charles Montgomery
(ur. w 1968 r. w Vancouver)
wielokrotnie nagradzany
kanadyjski pisarz,
dziennikarz i aktywista
miejski, ceniony specjalista
w dziedzinie współczesnej
urbanistyki, historii
i rozwoju miast. Autor
książek „The Shark God”
(wyd. polskie: „Bóg Rekin.
Wyprawa do źródeł magii”)
i „The Last Heathen”.
Mieszka w Vancouver
i Mexico City.

Projekt architektoniczny wpływa na nasze
życie społeczne nawet w bardzo prestiżowych
lokalizacjach, gdzie warunki nie są tak skrajne,
zaś wyniki badań wspierają prawdziwość
starego powiedzenia, że dobre płoty to dobre
sąsiedztwo, przynajmniej na tyle, na ile płoty
te pozwalają nam kontrolować interakcje.
Weźmy na przykład doświadczenie Roba
McDowella, dyplomaty, który kupił mieszkanie własnościowe na 29. piętrze modnego
i nowoczesnego wieżowca 501 w dzielnicy
Yaletown w Vancouver. Rob był kawalerem
i nie miał dzieci, więc 46 metrów kwadratowych zdawało się zupełnie wystarczającym
metrażem, zważywszy zwłaszcza na panoramiczny widok z sięgających od podłogi aż po
sufit okien, przez które mógł podziwiać ocean.
Widział również położone w oddali wyspy.
Mógł też dojrzeć ponad innymi wieżowcami zalesione zbocza gór North Shore. Kiedy
miasto spowijała mgła, jego apartament
unosił się ponad nią. Mieszkanie Roba łączyło
w zgrabnym pakiecie biofilskie widoki, prestiż
i prywatność.
— Zaprosiłem do siebie na górę wszystkich przyjaciół, żeby mogli podziwiać ten
widok — powiedział mi później. — Byłem taki
szczęśliwy!
Wraz z upływem kolejnych miesięcy jego
nastrój uległ jednak zmianie.

Trzysta osób w windzie
Ilekroć McDowell wychodził ze swego
mieszkania, szedł korytarzem, który dzielił
z dwudziestoma innymi ludźmi, do windy
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używanej przez blisko trzysta osób. Kiedy
otwierały się drzwi kabiny, nigdy nie był
pewien, kogo ujrzy w środku, ale zazwyczaj
nie byli to jego najbliżsi sąsiedzi. Stojąc
w odległości trzydziestu czy sześćdziesięciu
centymetrów od siebie (czyli zdecydowanie
przekraczając granice strefy dystansu personalnego) i nie mając wpływu na czas trwania
takiego spotkania, McDowell i inni ludzie
z jego wieżowca ze wszystkich sił starali się
unikać kontaktu wzrokowego, zamiast tego
wpatrując się w znajdujący się w górnej części
kabiny wyświetlacz pokazujący aktualny
numer piętra. Podobnie jak mieszkańcy akademika z badania Bauma (Chodzi o badanie,
które w 1973 roku przeprowadził psycholog
Andrew Baum w dwóch domach akademickich
Uniwersytetu w Stony Brook na Long Island w
stanie Nowy Jork – przyp. red.), McDowell czuł
się coraz bardziej klaustrofobicznie. Piękny
widok z okna przestał już być lekarstwem na
samotność.
— Wjeżdżasz windą na górę, wchodzisz do
swojego mieszkania, zamykasz za sobą drzwi
i zostajesz w czterech ścianach, sam na sam ze
swoim pięknym widokiem — powiedział. — Zacząłem żałować, że kupiłem to mieszkanie.

Rob się przeprowadza
Wzniesiony w duchu vancouveryzmu modny
wieżowiec McDowella, oferujący tak wspaniałe widoki przyrody i zapewniający odpowiedni
prestiż, w kategoriach społecznych nie spełniał po prostu swojej roli. Stało się to jasne,
gdy życie dyplomaty zmieniło nagle kierunek.
Miasto zmusiło mianowicie dewelopera,
który postawił jego wieżowiec, do zbudowa-

fot. © istock.com/Onnes
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nia szeregu kamienic na budynku stanowiącym podest drapacza chmur. Domy te nie były
może zbyt duże, ale wychodziło się z nich
wprost na ogród i kort do siatkówki znajdujący
się na dachu drugiego piętra. McDowell zauważył, że ich mieszkańcy regularnie grywali
w siatkówkę w ogrodzie. On i jego sąsiedzi
z wieżowca mieli wszelkie prawo ku temu,
by się do nich przyłączyć, ale nigdy tego nie
robili. Wyglądało to tak, jakby mieszkańcy
kamienic zawłaszczyli tę przestrzeń z uwagi
na to, że mieli do niej najbliżej.
Kiedy do nowych kamienic wprowadziło się
kilkoro jego znajomych, McDowell zrezygnował
ze swego wspaniałego widoku i kupił mieszkanie obok nich. W ciągu kilku tygodni jego
krajobraz społeczny uległ radykalnej zmianie.
Poznał wszystkich nowych sąsiadów. Brał
udział w weekendowych meczach siatkówki
i imprezach we wspólnym ogrodzie. Czuł się
tak, jakby wreszcie znalazł prawdziwy dom.

O wyższości ganku nad hallem
Nowi sąsiedzi McDowella nie byli z natury
swej bardziej sympatyczni czy życzliwi niż
mieszkańcy wieżowca. Co zatem zbliżało
ich do siebie? Przed frontowymi drzwiami
wszystkich kamienic znajdowały się na poły
prywatne ganki z widokiem na ogród urządzony na dachu dolnego budynku. Umożliwiały
one regularne, krótkie i niezobowiązujące
kontakty towarzyskie. Stanowiły niejako
strefę pośrednią, z której można było się wychylić lub wycofać w jej głąb, wedle uznania.
A co by się stało, gdyby któryś z mieszkańców
sąsiedniego wieżowca postanowił tak sobie
„posiedzieć” w hallu? Nie dość, że by się
zanudził i byłoby mu niewygodnie, to jeszcze
w końcu ktoś wezwałby policję.

Znajomi sąsiedzi
Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, McDowell i jego sąsiedzi testowali pewne prawo
geometrii społecznej odkryte przez duńskiego
urbanistę, Jana Gehla. Badając typowe zachowania Duńczyków i Kanadyjczyków na po-
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dwórkach od frontu, ustalił on, że mieszkańcy
domów najczęściej rozmawiają z przechodniami, gdy podwórka są dostatecznie płytkie,
by umożliwiać konwersację, lecz zarazem na
tyle głębokie, aby można było wycofać się na
bezpieczną odległość. Jaka jest zatem idealna
głębokość podwórka umożliwiającego niewymuszone kontakty towarzyskie? Dokładnie
3,2 metra.
Pozostawała jeszcze kwestia skali
społecznej. Zamiast wpadać codziennie
w windzie wieżowca na którąś z blisko trzystu
obcych sobie osób, McDowell miewał teraz
regularne kontakty z dwudziestoma kilkoma
ludźmi, dzięki czemu towarzyski światek ze
wspólnego ogródka był dlań łatwiejszy do
opanowania. Wszystko to przypominało nieco
tradycyjny kompleks mieszkalny, powszechny
w świecie arabskim (ang. fareej) i mogący
pomieścić kilka dużych rodzin. McDowell
pamiętał imiona wszystkich osób mijających
jego ganek.
Te nowe znajomości okazały się poważne
i trwałe. Od tamtej pory upłynęło dziewięć
lat i dziś McDowell opiekuje się dziećmi sąsiadów i ma zapasowe klucze do ich mieszkań.
Jego współmieszkańcy z kamienic zdominowali zarząd całego budynku. Razem jeżdżą
na wakacje. Podczas gdy wieżowiec oddala
ludzi od siebie, dziedziniec kamienicy ich do
siebie zbliża. Dziś dyplomata uważa połowę
spośród 22 sąsiadów za swych przyjaciół.
— A o ilu z nich mógłbyś powiedzieć, że są
ci naprawdę bliscy? — spytałem go pewnego popołudnia, kiedy oprowadzał mnie po
ogrodzie. Było to dosyć bezpośrednie pytanie.
McDowell trochę się zarumienił, ale zaczął
liczyć na palcach:
— Bliscy, tak jakby byli moją rodziną?
Sześcioro.
Jest to liczba zdumiewająca, zważywszy na
to, jak drastycznie, według badań z ostatnich
dwudziestu lat, kurczą się sieci społeczne
większości z nas.
— A nasz dom po prostu uwielbiamy wszyscy, co do jednego — dodaje McDowell.
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Smok Wawelski:
historia prawdziwa

D

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami
i siedmioma lasami, był sobie duży gród zwany „Kraina mlekiem i miodem płynąca, gdzie
gawiedź wszelaka szczęśliwa gdy w trzosie ma
dużo dutków”. Jako, że nazwa ta okazała się
być niepraktyczna, z czasem znani z oszczędności mieszkańcy zaczęli używać nazwy skróconej – od pierwszej i ostatniej sylaby nazwy,
czyli Kra-ków.
Miłość do dutków była w grodzie tak
powszechna, że niektórzy imali się zajęć nawet
niejednoznacznych etycznie, byle swój trzos
napełnić. Jedna z metod opierała się na wykorzystaniu ówczesnych Przepisów Budowlanych
Grodu Kra-kowa, dających możliwość zostania
stroną postępowania administracyjnego każdej
organizacji pozagrodowej, która wykazała
interes prawny. Powstawały więc różne stowarzyszenia niby to chroniące ówczesną przyrodę.
Największą i siejącą prawdziwy postrach wśród
inwestorów było „Stowarzyszenie Miłośników
Okolic Kra-kowa” (w skrócie SMOK).
SMOK „na śniadanie zjadał” inwestycje projektowane przez młode pracownie,
nazywane na mieście, ze względu na brak
doświadczenia – „dziewicami”. Nie gardził
też „baranami”, pracowniami mało biegłymi
w sprawach administracyjnych. Wkrótce tak
się rozbestwił, że zaczął atakować też większe inwestycje, bo oczywiście dawały większe
profity. Blady strach padł na cały gród.
A także na magistrat. Bowiem ówczesny
włodarz Kra-kowa, Krak z imienia i nazwiska,
na wzgórzu między murami miasta a Wisłą
zamierzał zbudować warowną siedzibę, zwaną dziś Wawelem. Wszak do najazdu Tatarów
zostało raptem 300 lat... Ogłoszono konkurs
architektoniczny wygrany przez miejscowych
członków cechu uprawnionych archimistrzów.
Na podstawie zwycięskiej koncepcji, opracowany został projekt budowlany, dokumentacja uzyskała wszelkie postanowienia,
pozwolenia, decyzje, promesy, zapewnienia,
uzgodnienia i zgody, w tym Grodowego Ochra-
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niacza Zabytków. A jednak SMOK zaskarżył
raport oddziaływania na środowisko – niby,
że wzgórze wawelskie jest zamieszkane przez
rzadkiego przedstawiciela gadów latających
i ziejących ogniem – podobno było to jedyne
w kraju stanowisko występowania tego
gatunku. Sprawa zabudowy wzgórza utknęła
w odwoławczych trybach sądownictwa administracyjnego.
Krak zaczął szukać wojów (biegłych
w sztuce walki przepisami), którzy pomogliby mu poprowadzić sprawy w stosownych
organach. Jednak kolejni zbrojni przegrywali
kolejne rozprawy, a odwołania przez nich
przygotowywane były tak kiepskie, że SMOK
dosłownie rozrywał je na strzępy. Sytuacja
zaczęła być krytyczna, bo sprawa doszła do
najwyższej już instancji. Krak miał ostatnią
szansę, by odwrócić nieuchronną tragedię.
Ponieważ nikt już nie widział szansy na
wygranie tej beznadziejnej sprawy, Krak
zgodził się na propozycję mało znanego,
ale już z dorobkiem naukowym projektanta
– doktora A.Tewki.
Młody dr A.Tewka siedział zwykle na
uczelni, prowadził wykłady, a wieczorami
rysował własne projekty i z pasją czytał dwumiesięcznik „Cech:Archimistrz”.
Właśnie tam, w serii ciekawych artykułów
o defektach i lukach w przepisach budowlanych, znalazł inspirację dla linii obrony
opartej na KPA (Krakowskich Procedurach
Administracyjnych). Napisał odwołanie
i nafaszerował je siarczystymi prawniczymi
sformułowaniami.
Gdy doszło do rozprawy administracyjnej,
wywiązała się znamienna wymiana zdań:
– Art.28 ust.2, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z późn.zm. – zaczął z tupetem SMOK.
– A właśnie, że Dz.U. z 2001r. nr 62,
poz.627, z późn.zm. – odparował atak
dr A.Tewka.
– Ależ decyzja SKO.8/738/06/Soc/07/207/D!

– Ale wyrok np. WSA nr II SA/Kr 310/15.
– Nie, nie, nie, bo NSA nr II OSK 1597/13.
– Opublikowany wyrok TK nr SK 6/12
(68/7/A/2014) (Dz.U. 2014 poz. 926)!
– Eeeee... – SMOK jęknął boleśnie ugodzony celnym argumentem i zamilkł ze spuszczoną głową.
Sąd ani publiczność nie mieli wątpliwości, że
dzielny dr A.Tewka wygrał sprawę. Widownia
oszalała z radości.
Po sukcesie cały Kra-ków bawił się i radował całą noc, a nad ranem z Wisły wyłowiono
zwłoki przedstawiciela SMOK-a w „betonowych butach”. Lud Kra-kowa żartował, że oni
też „zaliczyli zgon”. SMOK od wody w Wiśle,
a Kra-kowiacy od miodu pitnego (stąd prawdopodobnie pokutujący do dziś pogląd o kiepskiej jakości wody w Krakowie). Bohaterski
młodzieniec otrzymał przezwisko „Szewczyk”,
bowiem, jak mówiono, to on de facto „uszył”
SMOK-owi owo obuwie.
I żył sobie dalej dzielny dr A.Tewka długo
i szczęśliwie, w czym wydatnie pomagała mu
wypłacana przez Kraka comiesięczna gaża.
A była ona tak hojna, że szybko nazwano ją
„rentą królewską” (zapewne w wyniku błędu
późniejszych kopistów powstało podanie,
że Szewczyk dr A.Tewka otrzymał od Kraka
„rękę królewny”).
Morał: Mimo że tekst znaleziony przez IPN
i przedrukowany z komentarzami powyżej, wymagać będzie jeszcze dalszych badań historyków, można już wysunąć pewne wnioski:
1. Z powodu dość wczesnego uporania się z patologią organizacji ekologicznych, w Krakowie
mamy dziś tak dużo zabytków.
2. By zyskać wieczną sławę, wystarczy komuś
ważnemu skopać tyłek. Imię „Szewczyka”
dr. A.Tewki przetrwało do dzisiaj, autorzy
Wawelu są niestety nieznani.
3. Czytajcie Zawód:Architekt od deski do deski,
a sława Was nie ominie.
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Jako pierwsi ujawniamy
kolejny nieznany dokument
znaleziony przez funkcjonariuszy IPN
w szafie gen. Kiszczaka.
Oryginalny rękopis pochodzi z teczki
sygnowanej TW „Szewczyk”...
<<< czytaj na stronie obok
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Prototypowanie
Kopenhagi
Rozwijamy Nowe Centrum Łodzi, a wraz z nim przestrzenie wspólne w jego obrębie. Poznań pracuje
m.in. nad uspokojeniem ruchu i przekształceniem charakteru życia społecznego w okolicach ulic
Święty Marcin, Fredry, 27 grudnia czy Placu Wolności. Warszawa dyskutuje właśnie przyszły kształt
Placu Defilad – centralnej przestrzeni publicznej stolicy. Jak o przestrzeniach wspólnych myśli się
w Kopenhadze, mieście-legendzie życia publicznego? Z Tiną Saaby, naczelną architektką Kopenhagi,
rozmawia Marta Żakowska.
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Marta Żakowska: Kopenhaga jest
miastem-legendą w kontekście jakości
życia miejskiego i publicznego, przestrzeni
publicznych, zrównoważonych modeli
mobilności i zrównoważonego rozwoju.
Od lat zajmuje najlepsze miejsca we
wszystkich rankingach ośrodków
miejskich. Czy można być jeszcze lepszym
miejscem do życia?

Ale powinniśmy to robić, żeby zrozumieć, czy
dany projekt sprawdzi się w codziennym życiu
i czy rzeczywiście odpowiada na realne potrzeby mieszkańców i ich możliwości. Można w ten
sposób ustrzec się przed włożeniem w ostateczną wersję projektu multum niepotrzebnych pieniędzy i wysiłku.

> Tina Saaby: Czasami takie osiągnięcia
stają się przeszkodą w rozwoju, bo co może
nas w tej sytuacji inspirować do kolejnych
kroków? I czym powinny one być? Długo
rozmawialiśmy o tym, co chcemy osiągnąć.
Udało nam się. Teraz zastanawiamy się, jak
programować proces dalszego rozwoju miejskiego i jak włączyć do niego jak największą
liczbę ludzi na jak najwcześniejszym jego
etapie. Zajmujemy się więc obecnie projektowaniem modeli współpracy – pomiędzy
nami, specjalistami i innymi użytkownikami
miasta. Dążymy między innymi do tego, żeby
prototypowanie inwestycji było stałą częścią
procesu planowania miejskiego. By dostarczało nam wiedzy o możliwościach optymalnej
realizacji konkretnych idei w mieście. Chcemy,
by korzystanie z tymczasowych inwestycji,
prototypów stało się elementem naszej pracy
w kontekście strategicznym. Nasz cel, aby
Kopenhaga stała się jeszcze lepszym miastem
do życia, dotyczy więc obecnie w dużej mierze
naszej kultury pracy w urzędzie.

> Metoda prototypowania miejskiego daje
możliwość kompleksowego testowania projektów dzięki pracy z ich pełnowymiarowymi
elementami budowlanymi oraz modelami.
Możliwość sprawdzenia, jak obiekty w pełnej
skali działają w konkretnym miejscu, pomaga
w stworzeniu ostatecznych wersji inwestycji,
które będą lepiej odpowiadać na rzeczywiste
potrzeby ich użytkowników. Istnieje wiele
typów prototypowania miejskiego. Pracowaliśmy kiedyś np. nad przekształceniem
Nørrebrogade, głównej ulicy kopenhaskiej
dzielnicy Nørrebro. Zależało nam na podniesieniu jakości życia jej użytkowników i rowerzystów oraz ulepszeniu usług transportu
publicznego funkcjonującego w jej obrębie.
Od października 2008 roku do czerwca
2010 przeprowadziliśmy w okolicy serię
eksperymentów związanych z zarządzaniem
ruchem. Bazowaliśmy w nich na wykorzystaniu prototypów ilustrujących nasze koncepcje
przekształceń tego obszaru – ale prototypów
wykonanych z lekkich, niedrogich materiałów. Zamknęliśmy fragment ulicy na ruch
samochodowy i poszerzyliśmy chodniki oraz
drogi rowerowe. Efektem pierwszej fazy eksperymentu był m.in. 45-procentowy spadek
liczby samochodów, 20-procentowy wzrost
liczby rowerzystów i 50-procentowe obniżenie
poziomu hałasu w obrębie ulicy. Wzrósł tym
samym poziom komfortu i bezpieczeństwa jej
użytkowników i mieszkańców, a z przestrzeni
publicznej w tym okresie korzystało trzy razy
więcej ludzi niż wcześniej.
Efekty testowania działania prototypów
wykorzystane zostały w drugiej fazie eksperymentu do lepszego dostosowania modeli
planowanej interwencji do potrzeb użytkowników. Wnioski z obydwu etapów wpłynęły
natomiast na kształt ostatecznej, trwałej
inwestycji w obrębie ulicy.

Słyniecie też z coraz częściej
praktykowanego prototypowania
planowanych inwestycji publicznych.
Sprawdzacie w ten sposób, czy wasze
pomysły i projekty będą dobrze działały
w przestrzeniach publicznych i czy warto
inwestować w nie większe publiczne
pieniądze?

> Tak. Wiele zespołów w Kopenhadze korzysta
z tej metody pracy. Zastosowanie prototypów
pozwala sprawdzić, czy pomysły, projekty
mają rację bytu w życiu konkretnych społeczności i okolic. Byłoby wspaniale, gdybyśmy
częściej korzystali z zalet tego modelu pracy.
Wciąż w urzędzie miejskim nie jesteśmy jednak zobowiązani do prototypowania planowanych inwestycji w przestrzeniach publicznych.

fot. archiwum T. Saaby

M

ARCH_I_KULTURA

Na czym dokładnie polega prototypowanie?
Tina Saaby
Od 2010 roku Naczelna
Architektka Kopenhagi.
Absolwentka Wydziału
Architektury Królewskiej
Duńskiej Akademii
Sztuk. Była wiceprezes
Duńskiego Stowarzyszenia
Architektów. Wykłada na
University of Sheffield,
stale współpracuje
z Uniwersytetem
w Roskilde, Uniwersytetem
Kopenhaskim i Królewską
Duńską Akademią Sztuk

Proces prototypowania sprawia, że faza
wdrażania nowych projektów w życie trwa
dłużej i realizowana jest wolniej. Wiem,
że pracujecie też obecnie w urzędzie
nad rozwojem roli pojęcia slow-motion
(powolności, zwolnionego tempa – przyp.
red.) w procesie rozwoju miejskiego.
Co oznacza ono w tym kontekście?

> Milan Kundera napisał kiedyś bardzo
inspirującą książkę pt. „Powolność”. Myślę,
że zwolnienie tempa ma ogromny związek
z charakterem naszych relacji z ludźmi. Spowalniając trochę życie miejskie, dostarczamy
ludziom czas na obserwację innych, reagowanie na otaczającą ich rzeczywistość i umożliwiamy nawiązywanie kontaktu wzrokowego.
Powolność jest dobrym określeniem prędkości, którą powinniśmy uwzględniać, projektując miasta. Musimy uświadomić sobie, że
są one przestrzeniami życia ludzi, a życie
społeczne i relacje między mieszkańcami
mogą rozwijać się dobrze tylko w konkretnym
tempie. Właściwą dynamiką miejskiego życia
publicznego jest właśnie slow-motion.
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Powolność jest dobrym
określeniem prędkości,
którą powinniśmy
uwzględniać,
projektując miasta.
Właściwą dynamiką
miejskiego życia
publicznego jest
właśnie slow-motion.

Jak architekci mogą warunkować życie
w takim tempie?

> Projektanci powinni skupiać się na tworzeniu wysokiej jakości przestrzeni publicznych i wszelkich przestrzeni dla pieszych,
uwzględniając w swoich pracach zasady
projektowania uniwersalnego, skupiając się
na potrzebach rowerzystów i na tworzeniu
warunków do jak najdłuższej obecności ludzi
w przestrzeni publicznej. Dotyczy to nawet
tak nieoczywistego miejsca, jakim jest np.
parking. Zamiast tworzyć warunki umożliwiające bezpośrednie przemieszczenie się
kierowców z parkingu do biura, warto tak
projektować tego typu przestrzeń, żeby
musieli oni najpierw znaleźć się w przestrzeni
publicznej wokół budynku. Przechodząc przez
nią, wielu z nich będzie nawiązywać kontakt
wzrokowy z ludźmi przed wejściem do pracy.
Tworząc warunki do tego kontaktu, projektanci przyczyniają się do rozwoju lepszego
życia w mieście i samopoczucia mieszkańców,
właśnie w duchu slow-motion. Ma to też
ogromny związek z tworzeniem warunków do
rozwoju społeczności miejskich.
Rozwój wspólnot miejskich wspiera też
dobra miejska polityka kulturalna. Czym
jest kopenhaski program „Making city
happen” (Realizując miasto – przyp. red)?

> W gruncie rzeczy jest to podkreślenie faktu,
że wszystkie inicjatywy kulturalne prowadzone w Kopenhadze są częścią procesu
projektowania dobrego miasta. Dobre miasto
to miejsce, w którym non stop toczy się wiele
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różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych,
takich jak festiwale, eventy sportowe i artystyczne czy targi.
W ramach programu „Making city happen”
stworzyliśmy więc specjalny sekretariat,
który prowadzą ludzie z różnych wydziałów w urzędzie – wydziału gospodarczego,
kultury, infrastrukturalnego i zajmującego się
kwestiami środowiskowymi. Podjęliśmy próbę
praktycznego skupienia się na potrzebach
twórców i organizatorów wydarzeń kulturalnych. Chcemy ułatwić im współpracę z administracją miejską i zdobywanie odpowiednich
pozwoleń. Powołanie sekretariatu umożliwiło
mieszkańcom kontaktowanie się z jednym
miejscem w urzędzie we wszystkich sprawach
związanych z produkcją wydarzeń w Kopenhadze, co bardzo ułatwiło wszelkie prace
organizacyjne. Postawiliśmy też na lepszą
i przyjaźniejszą obsługę tych środowisk.
Program jest częścią szerszej koncepcji
– YES culture (Kultura TAK – przyp. red.),
którą wdrażacie obecnie w życie w pracy
kopenhaskiej administracji.

> YES culture wynika z przekonania, że potrzebujemy mieszkańców z inicjatywami i chcemy
ich wspierać. Jest to więc nasza pozytywna
odpowiedź na wszelkie pomysły, które pojawiają się w mieście. Kiedyś myśleliśmy, że to
od nas zależy rozwój Kopenhagi. Zmieniliśmy
perspektywę. Odeszliśmy od przekonania,
że opiera się on na pracy samorządu i urzędu.
Miasto to jego mieszkańcy. Może brzmi to
banalnie, ale administracja miejska bardzo

długo była de facto zamknięta na mieszkańców. Tymczasem nawet pomysły, które wydają
się na pierwszy rzut oka głupie czy szalone,
mogą odmienić życie lokalnych społeczności
w magiczny, bardzo ważny sposób.
Pracujecie więc nad podniesieniem jakości
współpracy urzędu i mieszkańców. A jak
wygląda współpraca pomiędzy różnymi
wydziałami urzędu miasta?

> Dialog interdyscyplinarny wewnątrz urzędu
to ogromne wyzwanie, więc poświęcamy wiele
czasu, żeby przetestować nowe możliwości
w tym obszarze. Chcemy być bardziej świadomi tego, nad czym pracujemy w poszczególnych komórkach. Powinniśmy też więcej ze
sobą rozmawiać i korzystać ze zgromadzonych
zasobów na wczesnych etapach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Nie znam jednak
organizacji, która w idealny sposób poradziłaby sobie z tym wyzwaniem, więc myślę, że
musimy próbować na różne sposoby. Rozmawiamy w związku z tym obecnie w urzędzie
o dialogu pomiędzy różnymi wydziałami
na wczesnym etapie prowadzonych przez nie
projektów. Ale jest to bardzo trudne – zresztą
myślę, że jest to wyzwanie, z którym mają do
czynienia wszystkie urzędy, na całym świecie.
Sytuacja wygląda podobnie np. w pracy
administracji polskiej, choć problem
ten wciąż nie jest przez nas wystarczająco
świadomie dyskutowany.

> Pierwszym krokiem ku przemianie kultury pracy powinno być na pewno właśnie

fot. © istock.com/anouchka
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uświadomienie sobie tego wyzwania. My na
przykład, jako wydział zajmujący się w Kopenhadze architekturą, naprawdę nie znamy
od deski do deski projektów, które prowadzą
inne wydziały – w tym np. środowiskowy czy
infrastrukturalny. Trudno nam więc np. włączyć się w konkretne prowadzone przez nich
działania. W ciągu ostatnich dwóch tygodni
(wywiad przeprowadzono w czerwcu 2015 r.
– przyp. red.) rozmawiałam w związku
z tym z kolegami i koleżankami, dowiadując
się krok po kroku, co dokładnie robią, jak
projektują te procesy, jak je ewaluują, z kim
przy nich pracują. Robiłam to po to, żeby
móc uwzględnić tę wiedzę w naszej pracy.
Nieformalnie pracujesz więc obecnie
nad usprawnieniem współpracy między
różnymi wydziałami w urzędzie. Jako
urząd formalnie wspieracie natomiast
współpracę mieszkańców konkretnych
sąsiedztw.

> Rzeczywiście, pracujemy obecnie w Kopenhadze nad rozwojem procesu współpracy na różnych poziomach. Program
Zintegrowanej Odnowy Miejskiej w połowie
finansowany jest z budżetu miejskiego,
w połowie ze środków państwowych, co
pozwala nam regularnie prowadzić badania
poszczególnych okolic. Jeżeli któraś z nich
obarczona jest problemami, otwieramy w jej
obrębie sekretariat. Następnie próbujemy
włączyć organizacje pozarządowe w proces
rewitalizacji konkretnych miejsc, tworząc
grupy robocze, które wspierają administra-
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cję miejską w diagnozie potrzeb okolicy.
Na tej podstawie uruchamiane są z kolei
poszczególne projekty. Co najważniejsze,
w Zintegrowanej Odnowie Miejskiej organizacje działają w dużej mierze samodzielnie,
niezależnie. Każdy sekretariat w danym sąsiedztwie jest więc trochę inny i ma swojego
lokalnego lidera, osobną organizację.
Wszystkie procesy tzw. odnowy prowadzone w różnych okolicach Kopenhagi oparte
są na lokalnych warunkach, potrzebach,
społecznościach i potencjałach. Jesteśmy
z tego bardzo dumni. Jedno środowisko
eksperymentuje w związku z tym np. z pracą
ze studentami i lokalnymi uniwersytetami,
co przynosi dobre rezultaty, bo w okolicy jest
dużo ośrodków akademickich. Inny sekretariat doprowadził z kolei do rozwoju pierwszej
dzielnicy przygotowanej na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Lokalne organizacje skupiły się na rozwiązaniach opartych
na pracy z deszczówką, ponieważ woda z opadów stanowiła w okolicy duże zagrożenie.
Kopenhaskie sąsiedztwa mogą też
liczyć na wasze wsparcie w ramach
programu „Podwórkowe ogrody”
(Courtyard garden). Na czym polega
to przedsięwzięcie?

> Każda nasza społeczność lokalna może
aplikować o środki na założenie ogrodu.
W urzędzie miasta działa specjalna komórka
zajmująca się tym projektem. Jej pracownicy
sami wyszukują też w mieście przestrzenie,
w obrębie których można zorganizować

ogród. Przekonują następnie lokalne społeczności do uczestniczenia w programie i pracy
nad przekształceniem danego terenu w zieloną oazę. Miejsce musi być zaprojektowane
i stworzone przez mieszkańców w sposób
demokratyczny i prowadzone oraz zarządzane przez lokalną społeczność.
Grupa spełniająca warunki dofinansowania lokalnych przestrzeni zieleni może aplikować o wsparcie miasta w realizacji przedsięwzięcia. Urząd pomaga jej, dając możliwość
współpracy z architektem i konsultantami
pozostałych dziedzin związanych w tworzeniem terenów zieleni. Następnie społeczność
sama prowadzi ogród.
W procesie tego typu pojawia się pewnie
wiele bardziej i mniej konstruktywnych
konfliktów i innych napięć.

> Zdecydowanie tak, ku mojej uciesze. Przy
moim domu jest ogród, który powstał w ten
sposób 15 lat temu. Musieliśmy go ostatnio
odnowić, wspólnie z sąsiadami. Przy tej okazji
pojawiło się między nami wiele konfliktów,
ale to było super, bo konstruktywne napięcia
są przejawem przejmowania odpowiedzialności za przestrzeń. Jako urząd powinniśmy
wspierać rozwój takich dyskusji w sferze publicznej. Jest to element życia obywatelskiego
w mieście, na którym bardzo nam zależy.

Rozmowa przeprowadzona została dzięki wsparciu Visegrad Insight
i New Europe 100 podczas Brain Bar Budapest. Tekst ukazał się
pierwotnie w 11. numerze Magazynu Miasta, opublikowano za zgodą
wydawcy.
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Pracownia architektoniczna
to biznes / realia
funkcjonowania i rozwoju
arch. Tomasz Gawron-Gawrzyński, architekt IARP

Jak stworzyć i utrzymać na współczesnym rynku średniej wielkości przedsiębiorstwo działające w branży
architektonicznej? Na co zwracać uwagę, by zapewnić firmie zyski umożliwiające zrównoważony rozwój,
pozwalający na inwestowanie zarówno w samą firmę, jak i zespół ludzi? Krok po kroku o rozwoju pracowni:
od jednoosobowej do prężnie działającej średniej firmy.

Z

Zgodnie z raportem Instytutu Badawczego
Randstad z lipca 2015 r., wśród osób deklarujących chęć zmiany pracy, tylko 12% badanych
chciałoby otworzyć własną działalność gospodarczą, chociaż jest to forma zatrudnienia
z najmniejszym ryzykiem jej utraty – 20%.
Jednocześnie 73% osób pracujących na własny
rachunek nie chce zmieniać tej formy działania.
W Polsce ponad 90% rynku stanowią firmy
zatrudniające 0-9 osób, z czego 95% stanowią
osoby fizyczne. Z tego ponad dwie trzecie
przedsiębiorców to osoby prowadzące działalność jednoosobową1.

Początek: jednoosobowa
działalność gospodarcza
W branży architektonicznej większość
jednoosobowych działalności gospodarczych
zajmuje się podwykonawstwem dla większych
firm, przeważnie jako czasowe wsparcie przy
wskazanych tematach. Pewna część takich
jednoosobowych firm oraz tzw. wolnych
strzelców ociera się o szarą strefę. „Nie
stać ich” i w związku z tym nie ponoszą oni
realnych kosztów organizacyjnych (np. biuro,
oprogramowanie), co ma niestety wpływ na
kształtowanie się cen usług na naszym rynku.
Będziemy tu jednak mówić o oficjalnej działalności, a nawet takiej, którą architekt chciałby
wzmacniać i rozwijać.
Typowym schematem funkcjonowania
jednoosobowej działalności jest pozyskiwanie
niewielkich zleceń, w których ta sama osoba
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koordynuje i rysuje projekt. Ze względu na
niskie koszty własne podejmuje się ona mniejszych tematów, w tym adaptacji typowych
rozwiązań katalogowych. W takim modelu
jest jeszcze możliwe zbilansowanie zaniżanych wynagrodzeń w kontekście nakładów
czasu i pracy. Warunkiem jest jednak płynny
i systematyczny napływ nowych zleceń.
Z kolei osiągniecie tego „ideału” skutkuje
zwykle nakładaniem się wzajemnie projektów,
a czas niezbędny na poszukiwanie kolejnych
tematów powoduje zagrożenie niedotrzymania ustalonych terminów. Z czasem konieczne staje się więc zatrudnienie pracownika
– asystenta. A zatem pierwsze rozszerzenie
działalności pracowni...
Zagrożenia? Zawieszenie lub przedłużenie
pracy przy pojedynczo wykonywanych niewielkich projektach automatycznie powoduje
brak wpływów do kasy jednoosobowej firmy,
zachwianie stabilności finansowej, rozpoczęcie procesu zadłużenia i dalej – w bardzo
wielu przypadkach – konsumowanie zaliczek
na poczet „zapięcia” budżetów poprzednich
projektów.
W konsekwencji i w miarę możliwości
brana jest coraz większa liczba projektów,
pojawia się czynnik pośpiechu oraz spada
ogólny poziom opracowań i kompleksowej
usługi. Pracownia obciążana jest konsekwencjami błędów i nie otrzymuje kolejnych
rekomendacji, stacza się po równi pochyłej aż
do momentu, kiedy zaliczki nie wystarczą już

na równoczesne pokrywanie starych oraz bieżących zobowiązań. Jak się przed tym bronić?
Ucieczką przed takimi zagrożeniami może
być pozyskanie dla pracowni: a) dużego i dobrze wycenionego tematu lub b) dostatecznie
dużej liczby średniej wielkości zleceń, tak żeby
można było wypełniać „przerwy technologiczne” (np. oczekiwanie na uzgodnienia, czy
odpowiedź urzędu) w jednych tematach pracą
nad innymi.

Drugi etap rozwoju: mała spółka
Bez względu na to, który z powyższych
scenariuszy zechcemy wprowadzić w życie,
podjęcie się średnich lub dużych tematów
wiąże się z koniecznością rozbudowy pracowni
i zwiększeniem jej kosztów własnych, w tym
przekształceniem jej formy prawnej (spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka
komandytowa, spółka jawna itd.) oraz wykupieniem właściwego ubezpieczenia.
Trzeba też zatrudnić kolejne osoby, zainwestować w wynajem stacjonarnego biura,
stanowisk pracy z legalnym oprogramowaniem, zwiększyć wydatki eksploatacyjne.
Na tym etapie rozwoju pracownia wciąż
bazuje na niewielkiej liczbie osób pracujących
nad wieloma tematami jednocześnie, a jej
płynność opiera się o ich wzajemne przeplatanie się w czasie.
Zagrożenia? W przypadku prowadzenia
jednego dużego tematu zagrożeniem jest
jego wstrzymanie, co powoduje niemal na-
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tychmiastowy upadek firmy – brak środków
na pokrycie kwot niezbędnych na sfinansowanie gwałtownego rozwoju, jaki nastąpił
wraz z pojawieniem się takiego przedsięwzięcia.
Z kolei przy realizacji wielu średniej wielkości zleceń, zagrożeniem jest nagłe ich uruchomienie w jednym czasie, co może spowodować
niedotrzymanie terminów i utratę zleceń
(oraz kary umowne), a także zaprzepaszczenie szansy na dalsze rekomendacje klientów.
Czy można się przed tym zabezpieczyć?
Rozwiązaniem może być ucieczka do
przodu, czyli dążenie do stopniowego zwiększania obrotów. Ale i tutaj należy zachować
rozsądek.

5% na każdego
nowego pracownika
15% na każdego
nowego pracownika

20% na każdego
nowego pracownika
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0

5

10

15

20...

100...

Wykres obrazuje, w jaki sposób możemy zakładać wzrost dochodów (zysków pracowni jako
firmy – przedsiębiorstwa biznesowego) w odniesieniu do zwiększania liczby pracowników:
• 0 -5 osób – pracownia powinna podnosić zysk o 20% z każdym nowym pracownikiem,
czyli po zatrudnieniu 5 osób zysk powinien wzrosnąć o 100% (traktując tutaj pensję
właściciela jako wynagrodzenie jednego z pracowników firmy, a zysk jako dochód firmy
pozwalający na rozwój pracowni - inwestycje, itp.),
• 6 -10 osób – wzrost zysku pracowni o 15% z każdym nowym pracownikiem, tzn. łącznie 75%,
• 11-20 osób – wzrost przychodu przy braku zwiększenia dochodów, czyli ze względu na
koszty powiększanie firmy (większe tematy) następuje bez zwiększenia zysków,
• 21-100 i każdy kolejny – wzrost dochodu w wysokości 5% wraz z każdym kolejnym
pracownikiem

Zwiększanie obrotów: jak to osiągać?
Najczęściej pierwszy model działalności
małego biura projektowego charakteryzuje
się niskimi wycenami dużej liczby średnich
tematów, przy których nie ma możliwości
szybkiego doinwestowania firmy i zatrudnienia kolejnych osób. Zwiększenie liczby
pracowników zeruje budżety i pracownia
w bardzo szybkim tempie zaczyna trwonić
spodziewane dochody.
Często pojawia się wówczas koncepcja
zatrudniania niskowykwalifikowanej kadry oraz
współpracowania z mniej doświadczonymi podwykonawcami i branżystami. Tyle, że obsługa
projektów przez takich pracowników oznacza
konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na

WYKRES 1 Przychody pracowni rosną, liczba pracowników rośnie, dochody niekoniecznie

ich kontrolę. Tymczasem czas ten powinien być
poświęcony przez właściciela pracowni na ogólną koordynację bieżących tematów, ale przede
wszystkim na działania marketingowe w celu
pozyskiwania kolejnych zleceń.
W konsekwencji – taki „niskobudżetowy”
model pracowni, mimo wystarczającej liczby
tematów i ludzi, może skutkować opracowaniami na niskim poziomie i kosztami
(poprawek i kar) ponoszonymi na etapie realizacji obiektu oraz przedłużaniem terminów
przekazania dokumentacji. I znowu skutkiem

może być utrata aktualnych zleceń oraz brak
rekomendacji na przyszłość.
Z kolei koncentracja tylko na kontroli
jakości aktualnych tematów spowoduje brak
przygotowania gruntu pod kolejne prace.
Podsumowując: cała sztuka polega na
tym, aby uzyskać równowagę między liczbą
i wielkością tematów oraz liczbą i umiejętnościami zatrudnionych osób, a w następstwie
tego prawidłowym zaplanowaniem harmonogramów i budżetów w dłuższej perspektywie czasu (patrz wykres 1).
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Tabela 1. PRZYKŁADOWY BUDŻET DLA DUŻEGO PROJEKTU

SUMA

100 000
0
0
0
0
0
20 000
50 000
20 000
30 000
10 000
10 000
100 000
50 000
50 000
10 000
10 000
10 000
5000
5000
10 000
5000
5000
0
5000
10 000
10 000
5000
0
0
10 000
5000
5000
10 000
0
0
0
0
560 000

56%

Rezerwa
KOSZTY ZEWNĘTRZNE RAZEM

0
600 000

60%

Architektura – projektant (1 osoba, 50% czasu = 24x2500)
Architektura – asystenci (2 osoby, 100% czasu = 24x4000)
Nadzory (1 osoba)
Inne koszty stałe w skali roku (w proporcji na projekt: 25% czasu x 2 lata)
Rozwój firmy (w proporcji na projekt: 25% czasu x 2 lata)
RAZEM

60 000
96 000
0
146 000
8 150
310 150

31%

SUMA KOSZTÓW OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Cena projektu
DOCHÓD PRACOWNI (przed opodatkowaniem)
DOCHÓD PRACOWNI (po opodatkowaniu)

910 150
1 000 000
89 850
72 700

100%
9%
7%

UZGODNIENIA I OPINIE

SUMA

0
0
2500
0
0
0
8000
4000
5000
10 000
3000
0
2500
5000
40 000

Tak jak dla jednoosobowej działalności idealnym modelem jest płynny i systematyczny
napływ niewielkich zleceń, tak dla pracowni
zatrudniającej do 10 osób i powszechnie postrzeganej jako średnia (zgodnie z klasyfikacją
MSP jest to mała firma), podstawą działalności może stać się zlecenie sieciowe lub stała
współpraca z kilkoma dużymi inwestorami.
Ogólnie mówiąc, bezpiecznie jest mieć w skali
roku dwa duże tematy wiodące o wartości nie
mniejszej niż 1 milion złotych netto lub co najmniej kilka średnich z budżetem na poziomie
50-300 tysięcy złotych netto.
Prawidłowo przyjęt e zasady finansowe
i organizacyjne powinny pozwolić nam na
zaplanowanie pracy pracowni w perspektywie
najbliższych dwóch lat. Utrata poszczególnych
tematów czy czasowe zawieszenie części
z nich nie spowoduje wtedy zachwiania równowagi finansowej.
W oparciu o wskazane założenia budżetowe (oczywiście zakładając, że pozyskaliśmy
takie zlecenia) można zbudować dwa solidne
zespoły projektowe, z projektantami prowadzącymi dla każdego z nich i lepiej opłacanymi
asystentami. W takich zespołach nie ma już
niezadowolenia i dużej rotacji personalnej.
Jest czas na profesjonalne wykonywanie
aktualnych prac i szukanie kolejnych zleceń.
W razie potrzeby można rozważać systematyczną wymianę (lub dokształcanie) zespołu
oraz dobór najbardziej odpowiednich podwykonawców i branżystów.
Należy przy tym pamiętać, że przyjęty
(czytaj: zdobyty) przez nas budżet będzie
miał wpływ na naszych pracowników, podwykonawców i branżystów, na podnoszenie standardów firmy i budowanie marki. A także na
utrzymanie pracowni w przypadku pojawienia
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PODWYKONAWCY / BRANŻE

Budżet firmy: planujmy
wielkość przychodów

Mapa do celów opiniodawczych
Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Mapa do celów projektowych
Wydzielenie | scalenie działek
Koryto rzeki
Wyznaczenie granicy w terenie
Geotechnika | geologia
Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Uzgodnienie BHP/Sanepid
Uzgodnienie ppoż
Konsultacje specjalistyczne
Uzyskanie odstępstwa
Scenariusz p.poż.
Opłaty skarbowe

Kwota netto

ARCHITEKTURA

Cel

SUMA

W pewnym momencie (a im szybciej, tym
lepiej!) musimy bowiem zdać sobie sprawę, że
nie jesteśmy ani fundacją charytatywną, ani
ideowym zespołem studenckim, ale podmiotem gospodarczym, mającym przynosić realne
dochody i będącym elementem procesu umożliwiającego realizację konkretnych zamierzeń
finansowych. To na ile zostanie w nas ideologii
i duszy artysty, zależy w głównej mierze od
szczęścia i przypadku. Zatem: myślmy o marketingu (o tym w kolejnym artykule), dobrych
wycenach, budżecie pracowni i dłuższej
perspektywie (o tym poniżej).

Konstrukcja (maks. 20%)
Inwentaryzacja, rozbiórki
Wzmocnienie wykopów
Opinia / ekspertyza
Inwentaryzacja budowlana
Hydrologia
Projekt drogowy (maks. 3%)
Instalacje elektryczne (maks. 5%)
Sieci i przyłącza elektryczne
Instalacje słaboprądowe (maks. 3%)
Sieci i przyłącza słaboprądowe
Automatyka
Instalacje sanitarne (maks. 15%)
Sieci i przyłącza sanitarne (maks. 5%)
Wentylacja / klimatyzacja
Strumieniówka
Symulacja oddymiania
Akustyka
Pomiary hałasu zewnętrznego
Akustyka wnętrz
Decyzja środowiskowa
Operat wodno-prawny
Charakterystyka energetyczna
Audyt energetyczny
Technologia gastronomii
Technologia basenowa
Inwentaryzacja dendrologiczna
Projekt zieleni
Badania archeologiczne
Badania architektoniczne
Specyfikacje
Kosztorys i przedmiar
Model 3d
Makieta
Projekt identyfikacji obiektu
BREEAM / LEED
Raport ekologiczny
Raport powodziowy

4%
10%

2%
5%
3%
10%
5%
5%
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się nieprzewidzianych okoliczności czy dodatkowych prac mogących nam potencjalnie
„wyzerować” temat lub nawet (w skrajnych
przypadkach) doprowadzić do bankructwa, nie
tylko naszego przedsiębiorstwa. Prawidłowe
harmonogramy i budżety pozwolą nam na
utrzymanie wysokiego poziomu pracy i co za
tym idzie, pozyskiwanie referencji do przedłożenia dla kolejnych inwestorów.

Budżet projektu: wycena
i proporcje kosztów
Budżet każdego z wycenianych przez nas
projektów powinien przewidywać, że nie
mniej niż jego 40% powinno zostać dla branży
architektonicznej. Z tego ok. 55% wydamy na
utrzymanie biura, opłacenie pensji, ubezpieczeń itd., a kolejne 5% przeznaczymy na
rozwój firmy (tak skonstruowany budżet dla
przykładowego dużego projektu przedstawia
tabela 1). Uzgadniany z inwestorem budżet
powinien przewidywać zarówno maksymal-

BIZNES

ny czas przeznaczony na projektowanie, jak
i liczbę członków zespołu przydzielonych do
danego zadania. Każdy zespół projektowy
powinien liczyć 5 osób i równocześnie pracować nad jednym dużym i jednym średnim
tematem.
W Polsce, na starcie działalności architekta, budżet projektu (czyli wycena wykonania
dokumentacji projektowej) z reguły nie
przekracza 1% wartości danej inwestycji. Jako
znane już i rekomendowane biuro projektowe
nie powinniśmy schodzić z kwotami poniżej
5%, ale faktycznie aktualna średnia rynkowa zawiera się w przedziale od 2,5 do 3%.
W przypadku kompletnej obsługi inwestycji
pod klucz (bez wykonawstwa) należałoby się
nam honorarium na poziomie 10-15% wartości
inwestycji (w zależności od wielkości, skomplikowania inwestycji oraz realnego zakresu
naszych obowiązków), natomiast w aktualnych realiach jest dobrze jeśli pracujemy za
5%. Wszystkie dodatkowe prace zarówno

w trakcie przygotowywania projektu, w trakcie projektowania, jak i podczas realizacji czy
użytkowania obiektów, powinny być wyceniane odrębnie.
Podane tutaj docelowe procenty honorariów za opracowanie dokumentacji
projektowej są jak najbardziej prawidłowe
i chcielibyśmy je stosować. Niestety póki co
nie przystają do naszego, jakże złożonego,
środowiska zawodowego.

Budżet projektu: płynność finansowa
W Polsce nie ma rozwiniętego systemu kredytowania projektów przez banki, a rzadko która
pracownia ma na tyle swobody oraz zapasu
środków finansowych, aby z własnej kieszeni pokryć koszty prac przygotowawczych
i przedprojektowych. Dlatego – przez wzgląd
na wstępne koszty oraz okoliczności wpływające na ciągłość zlecenia – bez otrzymania
zaliczki nie powinno być „odpalane” żadne,
nawet najbardziej lukratywne zamówienie

rekl ama
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Tabela 2. KOSZTY i etapowanie dla dużego tematu projektowego / 1 000 000 zł netto / 2 lata

Zakres

Koncepcja
urbanistycznoarchitektoniczna

Elementy rozliczeniowe projektu
podlegające odbiorom częściowym

ZALICZKA
po podpisaniu umowy
o prace projektowe

TRANSZA 1
po złożeniu w imieniu zleceniodawcy
Projekt architektoniczno- wniosku o pozwolenie na budowę
budowlany
TRANSZA 2
po otrzymaniu decyzji
pozwolenia na budowę
TRANSZA 3
po przekazaniu kompletnej dokumentacji
Projekt wykonawczy
PW łącznie z przedmiarami robót
i kosztorysem inwestorskim
Sprawowanie nadzorów Zgodnie z harmonogramem budowy
inwestorskich
– każda z branż poza architektoniczną
RAZEM W SKALI 2 LAT

(poza publicznym). Szczególnie, że właśnie te
lukratywne zlecenia mogą być dla nas zarówno
podróżą do gwiazd, jak i gwoździem do trumny. Takie same stanowisko utrzymują banki
i w żadnym razie nie uznają podpisanej umowy
o prace projektowe za gwarancję sukcesu.
Ale uwaga! Zaliczki po podpisaniu umowy
o prace projektowe powinny być pobierane
tylko z dwóch powodów:
	na potrzeby bieżących wydatków związanych z danym, konkretnym zleceniem
(geodeta, geologia, badania, opinie
i uzgodnienia itd.)
	oraz na wypadek wycofania się zamawiającego (utrzymanie biura w tym okresie, rozliczenia z podwykonawcami za wykonane
już prace, pensje pracowników itp.).
Zaliczka daje możliwość płynnego uruchomienia prac nad danym tematem, i stanowi
nasze zabezpieczenie w razie wycofania się
inwestora. Ale korzystajmy z niej racjonalnie. Pamiętajmy bowiem, że podwykonawcy
i pracownicy nie są stroną w kontaktach
z zamawiającym, ani w trakcie ewentualnego
dochodzenia naszych roszczeń finansowych.
Dla nich, bez względu na okoliczności, to my
jesteśmy płatnikami.
Jeśli więc wydamy zaliczkę „na siebie”
– bieżące wydatki skumulują się przy kolejnej
transzy płatności. Wystarczy kilka miesięcy
takiej sytuacji i pójdziemy pod wodę.
Każda kolejna transza rozliczeń z inwestorem podnosi poziom bezpieczeństwa dla
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Wartość elementu
rozliczeniowego
[zł netto]

Czas trwania etapu
(nie oznacza ciągłości
pracy nad danym
tematem)

Koszty pracowni
łącznie z pensjami
(proporcjonalnie: 25%
czasu pracy zespołu)

300 000

6 miesięcy

77 538

Koszty zewnętrzne,
związane
bezpośrednio
z tematem
40 000 + 168 000
(opinie i uzgodnienia
+ podwykonawcy
/ branże)

10 miesięcy
400 000

Dochód firmy
z danego tematu
/ miesiąc
(po opodatkowaniu)

2410

155 075

224 000
(podwykonawcy
/ branże)

1744

2 miesiące

300 000

6 miesięcy

77 538

168 000
(podwykonawcy
/ branże)

9077

–

–

–

–

–

1 000 000

24 miesiące

310 150

600 000

89 850

ZESPÓŁ 1

= 1 prowadzący (P) + 4 asystentów (A)

1 duży projekt
1 P (50%) + 2 A (100%)

1 000 000 zł netto

4 średnie projekty
1 P (50%) + 2 A (100%)

300 000 zł netto

ZESPÓŁ 2

1 000 000 zł netto
300 000 zł netto
300 000 zł netto

300 000 zł netto

1 200 000 zł netto

= 1 prowadzący (P) + 4 asystentów (A)

1 duży projekt
1 P (50%) + 2 A (100%)

1 000 000 zł netto

4 średnie projekty
1 P (50%) + 2 A (100%)

300 000 zł netto

1 000 000 zł netto
300 000 zł netto
300 000 zł netto

300 000 zł netto

1 200 000 zł netto
4 400 000 zł netto

ROK 1
ROK 2
WYKRES 2 Schemat funkcjonowania zespołów pracowni w korelacji z wartością pełnobranżowej
dokumentacji projektowej – w skali 2 lat, w sumie 10 tematów projektowych

sukcesu danego tematu i zmniejsza możliwość porażki. Druga transza powinna być już
dla nas oddechem. Tym bardziej, że zakładamy przecież, iż w tym samym czasie „sprzedajemy” inne tematy. Ale dopiero wypłacenie
przez inwestora ostatniej faktury jest dla nas
nagrodą i faktycznym zyskiem właściciela
pracowni. Wtedy mija całe ryzyko i możemy spożytkować naszą część honorarium,
ze 100% pewnością, że wszyscy w naszym
zespole zostali należycie opłaceni i nikt nie
będzie miał do nas pretensji.
Kolejne procentowe „porcje” budżetu
danego projektu powinny być wypłacane
zgodnie z ustalonymi transzami, natomiast

zaplanowanie harmonogramu transz powinno
być adekwatne do trwania danego etapu projektowego i ponoszonych w jego trakcie kosztów (patrz: tabela 2 – w której przeanalizowano rozkład przychodów, kosztów i dochodów
pod kątem etapów procesu budowlanego).

Miara skuteczności: początek
nowego życia
W dobrze prosperującej firmie i przy dobrze
zaprogramowanych zleceniach, jeden wiodący
temat powinien utrzymywać w całości naszą
pracownię, natomiast wszystkie kolejne zarabiać na jej rozwój i/lub być czystym zyskiem.
Roczny dochód „netto” 10-osobowego biura
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Tabela 3. PRZYKŁADOWY BUDŻET 10-OSOBOWEJ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ W SKALI ROKU
KOSZTY
PRZEDMIOT

PRZYCHÓD
KWOTA [zł netto]

2 x projektant prowadzący (5000 zł/m-c)

120 000

8 x asystent projektanta (2000 zł/m-c)

192 000

ZUS

120 000

Biuro

40 000

Podstawowe ubezpieczenie OC

10 000

Księgowość

12 000

Obsługa prawna

12 000

Obsługa IT

6000

Leasing – samochód

12 000

Leasing – 10 stanowisk CAD

15 000

Leasing – sprzęt komputerowy i peryferyjny

15 000

Artykuły biurowe oraz inne materiały
eksploatacyjne/ wydruki

15 000

Artykuły higieniczne oraz spożywcze

5000

Imprezy firmowe oraz okolicznościowe

5000

Benzyna i przejazdy

15 000

Noclegi i inne

10 000

SUMA W SKALI ROKU

Cztery pełnobranżowe dokumentacje
o wartości 300.000 zł netto
* ok. 3% wartości inwestycji – np. projekt
zabudowy wielorodzinnej / PUM
= ok. 4000 m²
** 40% wartości dokumentacji
projektowej powinno „zostać” w pracowni
architektonicznej
*** harmonogram każdej rozłożony na
6 miesięcy pracy

4 x 300 000 x 0,4
= 480 000 zł / rok

Sprawowanie nadzorów autorskich
przy założeniu ok. 5 tematów
jednocześnie w trakcie realizacji
/ na budowie
* 1 duży temat + 4 średnie
** 10% wartości dokumentacji
projektowej
*** część architektoniczna stanowi
ok. 20% nadzorów wszystkich branż

604 150

325 850 x 0,05
= 16 300

Podatek dochodowy – 19%

309 550 x 0,19
= 58 815

Po odjęciu planowanych kosztów rozwoju:
325 850 - 16 300
= 309 550 zł / rok
Po opodatkowaniu (w zaokrągleniu):
309 550 - 58 815
= 250 000 zł / rok

250 000 / 12 = 20 800 zł / miesiąc
ok. 50 000 zł / rok

Założenie podstawowe

Planowane środki przeznaczone na rozwój
firmy (dodatkowy sprzęt, materiały
marketingowe itp.) = 5% dochodu biura

W SKALI ROKU:
Przychód minus koszty:
930 000 - 604 150
= 325 850 zł / rok

W SKALI MIESIĄCA:

SUMA W SKALI ROKU

KOSZTY ZALEŻNE OD PRZYCHODU

projektowego nie ma prawa zejść poniżej
900 000 zł netto, co oznacza, że pracownia
powinna pozyskać zlecenia na pełnobranżową
dokumentację projektową o wartości co najmniej 2,2 miliona zł netto i prowadzić płatne
nadzory autorskie (patrz: wykres 2 i tabela 3).
Przy dobrych harmonogramach oraz prawidłowo skonstruowanych budżetach kończą się
chaotyczne i gwałtowne ruchy, m.in. szybkie
i desperackie pozyskiwanie tematów z wycenami na granicy opłacalności. Negocjacje
z inwestorami mają inny przebieg, a swobodny
wybór tematów sprawia, że zaczynamy mieć
coraz większy wpływ na ustalanie rozsądnych
harmonogramów i budżetów. Można zacząć

DOCHÓD

KWOTA [zł netto]

Dwie pełnobranżowe dokumentacje
o wartości 1 000 000 zł netto
* ok. 2% wartości inwestycji
** 40% wartości dokumentacji
projektowej powinno „zostać” w pracowni 2 x 1 000 000 x 0,4 / 2
architektonicznej
= 400 000 zł / rok
*** harmonogram rozłożony
na 2 lata pracy

150

Ubezpieczenie pracowni do kwoty 1 000 000 zł

PRZEDMIOT

930 000

SUMA W MIESIĄCU

20 800

SUMA W SKALI ROKU

250 000

WNIOSKI

1) jeden zespół projektowy = ciągła praca nad dwoma projektami, 1) w przypadku wypadnięcia chociaż
w tym jednym dużym i jednym średnim oraz równocześnie
jednego średniego tematu w roku i przy
nadzory na budowie, zgodnie z wykresem 2
ponoszonych stałych kosztach, dochód
2) dla przejrzystości wyliczeń niektóre kwoty zostały zaokrąglone
zmniejsza się do ok. 12 000 na miesiąc,
3) w
 yliczenia są przykładowe i nie odnoszą się do żadnej konkretnej 2) oznacza to, że przy wypadnięciu kolejnych
pracowni
tematów firma przestaje przynosić zyski
i należy redukować koszty

też myśleć o rozpoczęciu cyklicznego inwestowania w dalszy rozwój pracowni i zespołu.
A naturalną tego konsekwencją będzie
większa dbałość o usługę naszej firmy – tzn.
dopracowywanie szczegółów dokumentacji
projektowej, co stanie się odczuwalne zarówno
w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu.
A także w wyglądzie obiektu i jego funkcjonowaniu – od jakości architektonicznej, przez
parametry techniczne i oszczędności w użytkowaniu, aż po dobre starzenie się obiektu.

1_R aport „Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne”, oprac. Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury
Obywatelskiej, 2013
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Tomasz
Gawron-Gawrzyński
architekt IARP
> gawrzynski@a-zone.pl
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Barometr nastrojów
kilka punktów w górę
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A

Mamy już dane z najnowszego badania nastrojów architektów, które cyklicznie przeprowadza firma
BCMM, specjalizująca się w analizach rynku budowlanego. Tegoroczny sondaż przyniósł pozytywne
wyniki, wskazuje bowiem, że architekci lepiej oceniają sytuację panującą na rynku usług projektowych.

B

Badanie sondażowe „Nastroje architektów
2016” przeprowadzono w marcu tego roku1.
Wynika z niego, że nastroje architektów
poprawiły się w stosunku do analogicznego
okresu w roku ubiegłym. Odsetek respondentów oceniających sytuację rynkową biura
architektonicznego bardzo dobrze lub raczej
dobrze wzrósł z 37% do 46%. To najwyższy wynik od 2011 r. Daleko jest jeszcze do
optymizmu z lat 2009-2011, kiedy takie
odpowiedzi wskazywała ponad połowa badanych (2009 r. – 56%, 2010 r. – 56%, 2011 r.
– 51%). Z pewnością widać jednak znaczną
poprawę oceny w porównaniu z najbardziej
pesymistycznym rokiem 2013, kiedy odpowiedzi pozytywnie stanowiły zaledwie 22%,
a ponad 37% badanych określało sytuację
rynkową jako „raczej zła” i „bardzo zła”
(patrz wykres 1).
Badający zauważyli, że poprawa nastrojów
obserwowana jest zarówno w mniejszych
pracowniach, o zatrudnieniu do 3 architektów,
w których zanotowano wzrost wskaźnika
optymizmu z 34% do 43% (patrz wykres 2),
jak i wśród większych biur architektonicznych
(wzrost liczby badanych oceniających sytuację
bardzo dobrze i raczej dobrze z 45% do 58%
– patrz wykres 3).
A jak architekci patrzą w przyszłość?
Analogicznie do poprzedniej edycji sondażu,
największa grupa badanych (42%) uważa, że
zapotrzebowanie na usługi projektowe ich
biur nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego
roku. Wzrostu popytu na usługi architektoniczne spodziewa się blisko co trzeci respondent (31%), spadku – 17% (patrz wykres 4).
Podobnie jak z przewidywanym zapotrzebowaniem na usługi projektowe, sytuacja
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WYKRES 1 Ocena obecnej sytuacji rynkowej biura architektonicznego
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WYKRES 2 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu do 3 architektów

Miejski szyk pod stopami

- realizacje wykończone kostką brukową Polbruk
Wielkoformatowe realizacje, takie
jak osiedla mieszkaniowe, biurowce
i hotele, wymagają szczególnie trwałych
materiałów budowlanych. W kwestii
nawierzchni wysokie standardy spełniają
kostki brukowe firmy Polbruk, które
sukcesywnie pojawiają się przy coraz
większej ilości projektów miejskich.

Przykładem realizacji miejskich
wykończonych z użyciem kostki brukowej
Polbruk jest osiedle RAI zlokalizowane na
terenie dzielnicy Gdańsk-Osowa. Każde
z nich zyskało kompatybilne z wymogami
projektowymi uzupełnienie w postaci
solidnej i odpornej na uszkodzenia
nawierzchni, która stworzyła harmonijne
i zarazem estetyczne tło dla brył
budynków.

Wykorzystana kostka Polbruk Complex
tworzy atrakcyjne ścieżki, które wzbogacają
niuanse kolorystyczne (połączenie
szarego z grafitowym) z tego samego
budulca, w postaci wybrukowanych
ślimaków okalających reprezentacyjne
drzewa. Ponadto front zabudowy ogradza
Murek Grando w kolorze grafitowym, który
świetnie koresponduje z alejkami. Produkty
doskonale wpisują się w przestrzeń
podkreślając profesjonalizm wykończenia.
Nawierzchnia ułożona z elementów
Polbruk zdobi również miejski
krajobraz Krakowa. Mowa o dwóch
bardzo nowoczesnych realizacjach
zaprojektowanych przez biuro
architektoniczne Kita Koral Architekci.
Do wykończenia otoczenia zarówno
osiedla Black & White, jak i Rainbow
także posłużyła kostka brukowa

Polbruk Complex w odcieniu szarym
i grafitowym. Jej największym atutem,
poza uniwersalnym designem, jest duża
wytrzymałość na obciążenia, przez
co jest ona odpowiednia do wykańczania
nawierzchni narażonej na intensywną
eksploatację. Polbruk Complex,
wypełniając dużą przestrzeń
symetrycznym i monochromatycznym
motywem doskonale wpisała się
w aktualne trendy, stając się tym
samym zarówno stylowym, jak i bardzo
nowoczesnym uzupełnieniem projektów.
Pracownia Kita Koral Architekci
zapowiada również kolejną realizację
z użyciem kostki Polbruk. Mowa o osiedlu
Lea 251, gdzie głównym budulcem
nawierzchni będzie tym razem okazała
płyta Urbanika 60.
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20%

23,9%
5,3%

0

ma się z prognozami dotyczącymi cen usług
biur architektonicznych. Ponad połowa
ankietowanych (55%) zakłada, że będą się
one kształtowały na tym samym poziomie
co przed rokiem. Rosnący optymizm wśród
architektów potwierdzać może fakt, że o prawie 4 punkty procentowe wzrósł odsetek
osób przewidujących podwyżkę cen usług na
rynku. Wyższych cen spodziewa się bowiem
blisko 19% respondentów (patrz wykres 5).
Patrząc na wyniki badania, warto zwrócić
uwagę na jeszcze jeden aspekt, który można
odczytać z tzw. metryczki próby badawczej.
W strukturze form prowadzenia biur dominują
niewielkie pracownie (osoby prowadzące
jednoosobowe pracownie i pracujące w biurach
zatrudniających nie więcej niż 3 architektów
stanowiły 77% badanych). Struktura próby2
tegorocznego badania pod względem wielkości biura wyglądała następująco:
	1 architekt w biurze: 36%,
	2-3 architektów w biurze: 41%,
	4 architektów w biurze: 21%.
I jeszcze jedna informacja statystyczna:
w gronie losowo wybranych ponad 417 architektów biorących udział w badaniu większość
(68%) zadeklarowała przynależność do Izby
Architektów RP . 
1_Metodologia badawcza: badanie realizowane w marcu 2016 r.,

7,0%

27,4%
19,3%

6,6%

14,1%

10,5%

IX 2009 III 2010 III 2011 III 2012 III 2013 III 2014 III 2015 III 2016

WYKRES 3 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu 4 architektów i więcej
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WYKRES 4 Przewidywane zmiany popytu
na usługi biur architektonicznych

WYKRES 5 Przewidywane zmiany cen usług
biur architektonicznych

WYKRES 6 Struktura próby 2: wielkość biura

WYKRES 7 Struktura
próby: uprawnienia

1 architekt
w biurze

członek Izby
Architektów RP

2-3 architektów
w biurze

4 architektów
i więcej w biurze

techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej CAWI
wśród 417 architektów projektujących budynki mieszkalne i/lub
niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację siedziby biura
architektonicznego (region geograficzny). Losowanie firm
prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe posiadane
przez BCMM.
2_Struktura próby: 2% respondentów odmówiło udzielenia
odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości biura, w którym pracuje.
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GOŚCINNIE

prof. arch. Wojciech Zabłocki
architekt IARP, szermierz, malarz, pisarz

Dygresje o prawach
autorskich

Z

Z zainteresowaniem przeczytałem opublikowaną w ostatnim numerze Z:A dyskusję
o prawach autorskich1. Osobiście również
zanotowałem wiele zmian w moich realizacjach dokonywanych prawem kaduka, bez
powiadomienia mnie o tym. Jednak najbardziej spektakularną ingerencją w sławne
dzieło architektoniczno-konstrukcyjne
było rozebranie Supersamu w Warszawie.
Dokonano tego na podstawie utajnionej
ekspertyzy szanowanego profesora Politechniki Warszawskiej, bez próby kontaktu
z autorem unikatowej konstrukcji budynku, Wacławem Zalewskim. Z okazji 50.
rocznicy otwarcia tego słynnego stołecznego sklepu (przypomnijmy: oddanego do
użytku w 1962 roku) dostałem od Wacława
komentarz, który pozwolę sobie zacytować
w całości:
Akurat pół wieku temu w Warszawie oddano do użytku handlowy pawilon Supersamu, który z miejsca określono jako: „dobry
do tańca i do różańca, bez socrealizmu
kagańca”. Wkrótce też zdobył uznanie swoim „młodzieńczym optymizmem” i „funikularną elegancją”. Nie podzielali jednak tego
ogólnego uznania jego późniejsi właściciele,
szczególnie po pojawieniu się możliwości
uzyskania „dużej kasy” za teren Supersamu, ale bez niego. Zamiast więc zabrać
się do pierwszego (po przeszło 40 latach
zaniedbań) remontu pawilonu, postanowili
się go pozbyć, aby móc spełnić wymagania
dewelopera. Do sprawnej realizacji tego
niecnego, choć legalnego zamierzenia
przyczyniły się walnie sfabrykowane, jakby
na zamówienie, fałszywe i przerażające
lokalnych decydentów – opinie uprawnionych rzeczoznawców o katastrofalnym
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stanie konstrukcji budynku. W rezultacie
wzbudzonej paniki wydano pozwolenie na
jego rozbiórkę.
Ówczesny (rok 2006) Naczelny Architekt
Warszawy go nie bronił, uważając, że
sylweta stolicy bardzo potrzebuje silnego
akcentu pionowego, właśnie w miejscu niskiego Supersamu. Gdyby jednak,
przed wydaniem pochopnej opinii, ci
„rzeczoznawcy” zapoznali się – tak jak
każdy przyzwoity rzeczoznawca powinien
– z zasadą konstrukcji pawilonu, lub zapytali o nią jej autora czy wykonawców,
dowiedzieliby się, że akurat te elementy
konstrukcji częściowo skorodowane (przez
wodę przeciekającą przez nieszczelny dach)
miały niemal podwójną rezerwę wytrzymałości. Kilka minut wystarczy, aby sens
tego wytłumaczyć. Konstrukcja Supersamu, po usunięciu szkód, ale bez żadnego
dodatkowego wzmocnienia, spełniałaby
wszystkie warunki sprawnego funkcjonowania. Pod odpowiednią opieką budynek
mógłby trwać w dobrym stanie przynajmniej do końca następnego wieku.
***
Pikanterii sprawie dodaje fakt, o którym
Wacław Zalewski zresztą nie wiedział,
że główne elementy konstrukcyjne nie były
skorodowane. Dlatego rozbiórka polegająca na cięciu elementów konstrukcyjnych
odbywała się za nieprzeziernym ogrodzeniem, a fachowców nie dopuszczano na plac
budowy. Aby uspokoić opinię publiczną,
podano też fałszywą wiadomość, że Supersam zostanie odtworzony ze starannie
rozebranych elementów jako pawilon dla
studentów na działce Politechniki w pobliżu lotniska Okęcie.

Żeby zapobiec wyburzeniu, w porozumieniu z Zalewskim, wykonałem szkicową
koncepcję, w której na działce Supersamu
na osi ulicy Puławskiej usytuowałem
wieżowiec o konstrukcji nawiązującej do pawilonu. Co było do przewidzenia, nikt na to
nie zareagował, choć propozycja pojawiła
się w prasie.
***
I jeszcze coś z innej beczki, ale też w nawiązaniu do dyskusji o prawach autorskich.
Dwa lata temu w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyła się wystawa
moich akwarel – szermierczych pastiszów,
było ich ok. 50 sztuk. Przy każdej akwareli
znajdowała się mała fotografia oryginału
z podaniem tytułu, autora i roku powstania. Wystawa miała duże powodzenie.
Natomiast rok temu zafascynowały
mnie japońskie drzeworyty w stylu Ukiyo-e
i zacząłem malować rodzaj pastiszów, łącząc
elementy poszczególnych drzeworytów,
zawsze jednak podając autorów. Akwarele
zostały wystawione w centrum kultury w Wilanowie w marcu 2016 roku i cieszą się dużym
zainteresowaniem – także Japończyków.
***
Dlatego, nawiązując do zaczepnego pytania arch. Leszka Horodyskiego, zadanego
w dyskusji na łamach Z:A, chcę powiedzieć, że moim zdaniem: tak! – jego syn
ma prawo domalować Monie Lisie okulary.
Salvador Dali domalował jej wąsy i duch
Leonarda, o ile wiem, nie miał do niego
pretensji. A Mona Lisa stała się jeszcze
bardziej sławna. 
1_Granice praw autorskich – ring opinii, Z:A _#48, s. 020
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FOT. ZBYSZKO SIEMASZKO, ZBIORY NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO

FELIETON

Wnętrze warszawskiego Supersamu około roku 1962 – widok z antresoli,
projekt architektów: Jerzego Hryniewieckiego, Macieja Krasińskiego, Ewy Krasińskiej
oraz konstruktorów: Wacława Zalewskiego, Stanisława Kusia i Andrzeja Żórawskiego

Maja i Rywale – jeden z pastiszy namalowanych przez autora felietonu,
stanowiący połączenie dwóch obrazów Francisco Goyi (Bójka na kije i Maja naga)

Z:A _#49 03/04_2016

073

Z:A

izba architektów

XII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w formule Spotkania Roboczego Grupy V-4, Ustroń, 8-10 kwietnia 2016 r.

Dyskusja o warunkach
wykonywania zawodu
tekst i fotografie: arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP

Konferencja w Ustroniu miała dwa najbardziej istotne punkty odniesienia. Po pierwsze
dyskutowane problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta okazały się wspólne
dla obecnych reprezentantów krajów środkowoeuropejskich. Po drugie można się było
dowiedzieć, jak w różny sposób próbuje się problemy te rozwiązywać i pokonywać.

O

Organizatorami spotkania były Śląska Okręgowa Izba Architektów oraz Krajowa Rada Izby
Architektów RP. W konferencji uczestniczyły
73 osoby z Polski oraz sześcioro gości z grupy
Wyszehradzkiej i jeden architekt z Ukrainy.
Z ciekawymi referatami wystąpili: Karel Cieślar
i Pavel Martinek (Czechy), Olga Mihalikova
i Kornel Kobak (Słowacja), Andreas Bordas
(Węgry) oraz częsty gość architektonicznych
wydarzeń organizowanych przez Izbę Architektów RP, Aleksander Baranowski (Ukraina).

Czesi będą mieli cennik?
Konferencja rozpoczęła się 8 kwietnia, od powitania gości przez arch. Ryszarda Grudę,
prezesa IARP. Wstępny referat arch. Borysa
Czarakcziewa wprowadził obecnych w tematykę powiązania standardów zawodowych
z zasadami wycen projektów w świetle
działań prewencyjnych Komisji Europejskiej
przeciw możliwości tworzenia cenników na
usługi architektów.
Czesi aktualnie opracowali zasady budowy
cennika godzinowego, zależnego od pracochłonności na poszczególnych etapach faz
projektowych. Izba Architektów czeskich

074

Z:A _#49 03/04_2016

współpracowała z Izbą Inżynierów, z Izbą
Gospodarczą oraz z Zespołem do spraw
zgodności z prawem unijnym. Uczestników
konferencji zaskoczyła informacja Karela
Cieślara, że propozycja czeskiego cennika
trafiła już do parlamentu. Jesteśmy zainteresowani efektem starań Czechów, być może
pojawi się i dla naszej izby jakaś możliwość
skorzystania z tych doświadczeń. Następnie
Pavel Martinek zaprezentował czeski cennik
– „kalkulator”, według którego można określić
czas niezbędny na opracowanie dokumentacji
projektowej dla poszczególnych kategorii
budynków, planów itp.

Cennik niemiecki,
ale i odpowiedzialność
W kolejnym wystąpieniu Piotr Rudol z Małopolskiej Okręgowej IARP ciekawie przedstawił
nowe opracowanie „Środowiskowych Zasad
Wyceny Prac Projektowych”, powszechnie
stosowanych w postępowaniach sądowych.
Umożliwiają one wykonanie dokładnej wyceny
wszystkich prac projektowych.
W sposób nieprawdopodobny (patrząc
przez pryzmat polskich warunków) brzmiały

dla mnie informacje dotyczące HOAI, czyli kodeksu wynagrodzeń architektów i inżynierów
obowiązującego w Niemczech, zaprezentowane przez Leszka Kurza z Pomorskiej Okręgowej IARP, pracującego w Niemczech. W tym
cenniku jest mowa o stawce minimalnej, obejmuje on wszelkie możliwe prace architektów
i inżynierów, a wyliczane honoraria mimo to są
znacznie wyższe od uzyskiwanych w naszym
kraju. Jednocześnie w Niemczech architekt
jest odpowiedzialny za całość projektu oraz
za koszt budowy obiektu. A jego dzieło jest
uznawane za wadliwe, jeżeli podany wcześniej
koszt budowy nie zostanie dotrzymany, stąd
zdarzające się często bankructwa pracowni
architektonicznych. Ciekawostka – zawód
architekta wnętrz jest w Niemczech zawodem
regulowanym.

Debata o istotnych zagadnieniach
Zgodnie z planem, w sobotę 9 kwietnia odbyła
się debata przedstawicieli wszystkich izb
okręgowych IARP oraz członków Krajowej
Rady, z udziałem zaproszonych gości.
Moderatorzy tematyczni, architekci,
kolejno przedstawili stan zaawansowania

Z:A
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1

1_ Borys Czarakcziew, Kornel Kobak (Słowacja),
Małgorzata Pilinkiewicz, Piotr Gadomski
2_Karel Cieślar (Czechy), Paweł Kobylański,
Piotr Andrzejewski
3_Piotr Średniawa, Teobald Jałyński
4_Karel Cieślar (Czechy), Wojciech Student,
5_P aweł Kasprzycki, Tomasz Bogdan Skrobun,
Robert Szumielewicz

2

3

4

5
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6

7

6_W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Pavel Martinek (Czechy), Paweł Kobylański,
Olga Michalikowa (Słowacja), Paweł Filipowicz, Krzysztof Ozimek
7_Olga Michalikowa (Słowacja), Jan Łukaszewski, Aleksander Baranowski (Ukraina),
Jerzy Nowak, Zagraniczni goście otrzymali wiele upominków, w tym wspaniałe
białe kaski budowlane od Zachodniopomorskiej Okręgowej IARP

prac dotyczących podstawowych zagadnień
istotnych dla wykonywania naszego zawodu.
W ramach debaty przedstawione zostały
tematy:
	projekt nowego Kodeksu Etyki Zawodowej
Architekta – prezentowany przez zespół
roboczy w składzie: Piotr Gadomski, Teobald Jałyński i Grzegorz Lechowicz,
	standardy wykonywania zawodu – omawiane przez Piotra Fokczyńskiego i Jacka Millera,
	ubezpieczenia – omawiane przez Krzysztofa Ozimka,
	honoraria architekta, informacja o stanie
prawnym w Europie – przedstawione przez
Borysa Czarakcziewa,
	umowa kontraktowa architekta – omówiona przez Sławomira Żaka.
Największe emocje pojawiły się podczas dyskusji dotyczącej standardów i kodeksu KEZA.
W debacie zwracano przede wszystkim
uwagę na konieczność powiązania standardów
z etyką, na wprowadzenie elementu pracochłonności (np. roboczogodziny), na określanie
dla każdej czynności liczby godzin czystej pracy
architekta. Część dyskutantów uważała, że kodeks został nadmiernie ograniczony, ponieważ
zaprezentowana propozycja obejmuje zaledwie
29% dawnej KEZY. Inni natomiast podkreślali,
że kodeks jest wreszcie prosty, zwięzły, przejrzysty i co ważne – akceptowalny.
Podczas ogólnotematycznej dyskusji przewodnicząca Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Małgorzata Pilinkiewicz, organizatorka
konferencji, zwróciła uwagę na brak odniesienia standardów do osoby odbiorcy – osoba
fizyczna czy firma, architekt-pracodawca czy
architekt-odbiorca? – Jako izba nie mamy prawa narzucać standardów firmom – stwierdziła.
Również Jan Kempa (z Mazowieckiej Okręgowej IARP) podkreślił, aby nie mylić czynno-
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Informacje uzupełniające
Kodeks Etyki
Zawodowej
Architektów
Obecny KEZA
jest tłumaczeniem dokumentu
przyjętego przez ACE, a przez to nie
w pełni odpowiada polskim realiom
wykonywania zawodu architekta.
W dalszej kolejności wskazano na
wielokrotne powtórzenia i ujmowanie identycznych lub bardzo podobnych kwestii równocześnie w kilku
paragrafach Kodeksu. Zaprezentowany przez kol. Teobalda Jałyńskiego projekt spotkał się z przychylnym
przyjęciem. Zwrócono uwagę na
syntetyczny język, jednoznaczność
zapisów, otwarty katalog uregulowań szczegółowych, pozwalających
na systemowe uzupełnienia w miarę
pojawiania się nowych, nieuwzględnionych wcześniej zapisów.

Standardy wykonywania zawodu
Piotr Fokczyński podczas prezentacji położył nacisk na nowe zapisy
wprowadzenia, w sposób jednoznaczny odnoszące się do przywołanego
w innym kontekście pojęcia „standardów” użytego w zmienionym art. 91
projektu ustawy PZP. Zwrócono także
uwagę na fakt, że standardy podzielone na obowiązkowe i fakultatywne
pozwalają na unormowanie relacji
architekt - inwestor. Niezbędne będzie znalezienie odniesień pomiędzy
standardem a honorarium. W dyskusji wskazano także na potencjalne
zagrożenia, które mogłyby pojawiać
się przy stosowaniu Standardów
w sposób wybiórczy i niepowiązany
z innymi instrumentami Warunków
Wykonywania Zawodu.

ści biura architektonicznego z wykonywaniem
samodzielnych funkcji w budownictwie.
Nie sposób wymienić wszystkich dyskutantów, którzy zabrali głos. Nadmieniam jednak,
że emocje starał się stonować Ryszard Gruda,
przypominając, że nie da się przewidzieć i zapisać w kodeksie setek przypadków. Natomiast
KEZA jako dokument stanowi narzędzie dla
działań Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i dla
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Większość dyskutantów, mimo pewnych wątpliwości, uznała prowadzone prace

dotyczące wyżej wymienionych zakresów
za słuszne i warte kontynuowania, tak aby
można je było przedstawić delegatom na najbliższym Walnym Zjeździe Sprawozdawczym
w czerwcu 2016 r.

arch. Piotr Gadomski,
wiceprezes Izby Architektów RP

Izabela Klimaszewska
architekt IARP
pełnomocnik KR IARP
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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Drugi

antyranking

administracji budowlanej
województwa kujawsko-pomorskiego

O pionierskim „I Rankingu na najbardziej uciążliwy organ
administracji budowlanej w województwie kujawsko-pomorskim”
– rozmawialiśmy z inicjatorem tej akcji, arch. Piotrem Brzezińskim
przed rokiem (Z:A_#45, strona 20). Wyniki drugiego sondażu
wskazują, że niestety poprawa w jakości działania mało chlubnego
lidera antyrankingu nie nastąpiła.

J

Jak opowiadał nam w wywiadzie arch. Piotr
Brzeziński „głównym celem akcji jest gromadzenie danych dla usprawnienia procesu
wydawania decyzji administracyjnych”,
choć przyznawał również, że „ranking jest
odpowiedzią na bardzo dużą liczbę głosów
od członków naszej Izby sygnalizujących nieprawidłowości w urzędach administracji budowlanej w regionie. A jego celem – zwrócenie
uwagi na absurdy administracyjne, z jakimi
się spotykamy na co dzień w naszej pracy”.
Po publicznym ogłoszeniu pierwszych
wyników (w grudniu 2014 r., powiadomiono
wojewodę, prezydentów miast, starostów oraz lokalną prasę), przedstawiciele
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP
zostali zaproszeni na spotkanie w starostwie
bydgoskim. W toku rozmowy obie strony
zadeklarowały chęć współpracy. „Czas po-
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każe, czy nastąpi poprawa w funkcjonowaniu urzędu” – mówił wówczas w rozmowie
z Z:A Piotr Brzeziński.
Rok później wśród architektów – członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP,
przeprowadzony został kolejny anonimowy
środowiskowy sondaż. Internetowe głosowanie trwało do 27 marca 2016 r., a jego
wyniki otrzymaliśmy 21 kwietnia. Nowością
była możliwość wygodnego wybrania danego urzędu w każdym z 9 zidentyfikowanych,
najczęściej występujących problemów oraz
możliwość wskazania problemu numer 10
i dodania w tym punkcie własnego komentarza na temat pracy urzędów.
Zwycięzcą antyrankingu za rok 2015
(niestety) ponownie okazał się Wydział
Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy (53,4 % głosujących i 672 za-

rzuty dotyczące nieprawidłowości w pracy
wydziału, przy łącznej liczbie 136 głosów
oddanych w rankingu). Szczegółowe wyniki
prezentujemy na stronie obok. To co zwraca
uwagę, to nadal duża dysproporcja pomiędzy „liderem” a kolejnymi miejscami, oraz
wiele mocno nieprzychylnych komentarzy
wpisanych przez architektów w 10. punkcie
ankiety.
Jak napisano w raporcie podsumowującym wyniki: „W wypowiedziach głosujących
pojawiły się bardzo stanowcze i zdecydowane
opinie dotyczące nagannej pracy Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy, zwłaszcza dotyczące dyrektor
wydziału (...). W wypowiedziach można
zauważyć, że wielu z głosujących wręcz kategorycznie domaga się usunięcia pani dyrektor
ze stanowiska”.

IL. ©istock.com/erhui1979
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53,4%
Wyniki rankingu na najbardziej
uciążliwy urząd w województwie
kujawsko-pomorskim

17,1%

Uciążliwości wymienione
w ankiecie antyrankingu
Podstawowe kryteria – „grzechy główne”
urzędów, określone w ankiecie obejmowały:
1.	przewlekłość postępowania,
2.	wielkokrotne postanowienia o uzupełnieniu
projektu,
3.	podważanie kompetencji projektanta i jego
rozwiązań projektowych,
4.	ingernecje urzędnika wykraczające poza
zakres jego obowiązków,
5.	niewłaściwe interpretacje zapisów przedstawionych dokumentów,
6.	interpretowanie przepisów na niekorzyść
projektanta,
7.	podważanie dokumentów wydanych przez
inne jednostki (np. uzgodnienia ZUDP),
8.	żądanie dokonywania uzgodnień (np. rzeczoznawcy, gestorzy sieci), które nie
wynikają z przepisów prawa,
9.	narzucanie „instrukcji wewnętrznych”, rozwiązań „zwyczajowych” lub przyjętych na
podstawie obrębnych wyroków sądowych.
W imieniu Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP przekazujemy podziękowania
koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział
w rankingu i podzielili się własnymi doświadczeniami ze współpracy z urzędami.
Warto przytoczyć także słowa kol. Piotra
Brzezińskiego z końcówki ubiegłorocznego
wywiadu: „To nie liczba wydawanych pozwoleń, ale przewlekłość, niekompetencja oraz
wymysły urzędnika są tu kluczowe. Często
„zachcianki” inspektora nie są przedstawiane
na piśmie, przed czym przestrzegamy naszych
członków. Jeżeli uznamy, że dochodzi do
przekroczenia kompetencji urzędnika, należy
zażądać postanowienia o uzupełnieniu, lub
jakiegokolwiek innego dowodu, żeby możliwe
było pociągnięcie do odpowiedzialności osób
wykraczających poza swoje kompetencje.
Na koniec przypomnijmy, iż zgodnie z art. 6,
7 i 8 KPA, organ administracji publicznej
działa na podstawie przepisów prawa, ma na
względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli oraz obowiązany jest prowadzić
postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać
zaufanie obywateli do organów Państwa oraz
świadomość i kulturę prawną obywateli”.

Starostwo
Powiatowe
w Bydgoszczy

Miejsce

Starostwo
Powiatowe
w Nakle nad
Notecią

13,9%
Urząd Miasta
Bydgoszczy

Urząd administracji architektoniczno-budowlanej

Liczba głosów

Liczba zarzutów

1

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

53,4%

672

2

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

17,1%

215

3

Urząd Miasta Bydgoszczy

13,9%

175

4

Starostwo Powiatowe w Toruniu

3,7%

47

5

Urząd Miasta Torunia

3,6%

45

6

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

2,7%

34

7

Starostwo Powiatowe w Świeciu

2,0%

25

8

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

1,5%

19

Wybrane komentarze członków Izby na temat urzędów
Starostwo Powiatowe w Bygdoszczy:
• Nie zauważono poprawy ani zmiany
działalności (starostwa) w stosunku
do ocenianego okresu.
• Ogólnie sytuacja w urzędach nie jest
przychylna inwestorom i projektantom. Oprócz ewidentnej winy urzędów
należy wskazać buble prawne i ich interpretacje. Jak to możliwe, że jeden
przepis ma wiele interpretacji?!
• Nie zauważyłam poprawy. Wręcz
przeciwnie zauważyłam nadgorliwość
niektórych urzędników.
• Nadinterpretacja przepisów, ciągłe
telefony do projektantów z prośbą
o „poprawę” czegoś w dokumentacji
technicznej (...).
• Pani dyrektor jest głównym problemem i hamulcowym rozwoju powiatu.
W każdej gminie powiatu bydgoskiego
większość inwestorów prywatnych,
firm etc. ma przeciągane postępowania, przez co mają poważne problemy
z rozpoczęciem inwestycji. Aż dziw
bierze, że wójtowie i burmistrzowie

okolicznych gmin nie rozwiązali do tej
pory tego problemu (...).
• Częsty brak wskazania podstawy
prawnej w postanowieniach o uzupełnieniu dokumentacji projektowej,
co jest sprzeczne z KPA.
• W starostwie bydgoskim są złe
nawyki zwłaszcza u kierowniczki
referatu, której broni sam starosta.
• Zmiana na stanowisku kierownika
(...) oczyści złą atmosferę i przyspieszy wszystkie sprawy.
• Pracownicy w wydziale budownictwa są pomocni, tylko nic nie mogą,
ponieważ kierowniczka wszystko
komplikuje (...).
Starostwo Powiatowe w Nakle
nad Notecią:
• Wieczna opieszałość i wykorzystywanie terminu 60 dni do wydania
pozwolenia na budowę.
Urząd Miasta Bydgoszczy:
• Brak życzliwości, arogancja władzy.
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Mazowiecki piknik
integracyjny już 11 czerwca!
Już wkrótce odbędzie się VII Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego. W tym roku jego organizacją zajmuje się Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie,
pełniąca roczną prezydenturę w Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
którego członkiem jest Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów.

T

Tegoroczny piknik odbędzie się w sobotę,
11 czerwca w Starej Miłosnej na terenie stacjonowania Szwadronu Kawalerii Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego.
Impreza oznacza mnóstwo atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Organizatorzy zaplanowali przygotowanie specjalnych
stref, w których każdy znajdzie coś dla siebie.
Wśród nich pojawią się strefy: edukacyjna,
sportowa, dla dzieci, chillout, poradnikowa,
a także cateringowa. Dla najmłodszych nie
zabraknie tradycyjnych dmuchańców, ale
będą oni mogli także spróbować swoich sił
na ściankach wspinaczkowych, podczas show
wioślarskiego czy jazdy na seegwayach.
Pomyślano o elementach edukacyjnych
– wszyscy zainteresowani będą mogli nauczyć
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się pierwszej pomocy przedmedycznej czy
sprawdzić działanie policyjnych radiowozów.
Dla nieco starszych zaplanowano porady lekarzy, dietetyków i innych specjalistów, a także
strefę chillout, w której przy kawie, dobrej
muzyce i ciekawej prasie będą mogli miło
spędzić popołudnie.
Podczas pikniku odbędą się również rodzinne i międzysamorządowe zawody sportowe,
w tym m.in.: rzut kaloszem, przeciąganie liny,
dart czy siatkówka. Gościem specjalnym będzie Kajetan Broniewski – polski wioślarz, trzykrotny olimpijczyk, brązowy medalista Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie – który poprowadzi
zawody na ergometrach wioślarskich.
W pikniku uczestniczyć będą rodziny przedstawicieli zawodów zaufania

publicznego, bowiem w skład Forum
wchodzą mazowieckie samorządy m.in.:
radców prawnych, adwokatów, notariuszy, komorników, kuratorów, biegłych
rewidentów, doradców podatkowych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, aptekarzy
i architektów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do rejestracji za pośrednictwem formularza
elektronicznego, który dostępny jest pod
linkiem: www.zawod-architekt.pl/piknik
– wystarczy wpisać imię i nazwisko, przynależność do samorządu zawodowego
oraz liczbę osób towarzyszących. Aktualne
informacje o pikniku podawane są na stronie:
www.zawodyzaufaniapublicznego.pl w dziale
Aktualności. Serdecznie zapraszamy!
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Od redakcji
Skrót i edycja na podstawie raportu końcowego – według redakcji Z:A,
raport został przygotowany na potrzeby XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów RP w dniu 19 marca 2016 r. – jako informacja dla delegatów.

Mazowieccy architekci
na stażach w Europie
arch. Anatol Kuczyński, architekt IARP, koordynator projektu

W 2015 roku Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP zakończyła trzecią edycję projektu
zatytułowanego „Architektoniczna praktyka w krajach Unii Europejskiej jako element kształcenia
i doskonalenia warsztatu pracy młodych architektów”. Dzięki uzyskaniu grantu z Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci – na staże
w zagranicznych biurach projektów wyjechało 13 młodych architektów.

Z

Założeniem programu był pobyt młodych
polskich architektów w zagranicznych pracowniach architektonicznych, w których stażysta
będzie wykonywał pracę na równi z pracownikami biura. Projekt miał na celu zdobycie
przez uczestników nowych doświadczeń,
które przyczynią się do lepszego przygotowania polskich architektów do współpracy
z architektami zagranicznymi na obszarze Unii
Europejskiej, w tym do udziału w projektach
i usługach transgranicznych.
W ocenie Mazowieckiej Okręgowej IARP
ten cel został osiągnięty. Uczestnictwo
w projekcie pozwoliło stażystom – młodym
architektom – na poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz podniesienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności zawodowych, m.in.
w zakresie osiągania wyższej jakości efektów
pracy czy innowacyjnych metod projektowania. Zrealizowane zostały takie oczekiwane
rezultaty jak:
	zapoznanie się ze standardami pracy
stosowanymi w profesjonalnych biurach
projektowych krajów Unii Europejskiej
(odmiennymi od powszechnie stosowanych
w naszym kraju),
	poznanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych,
	uzyskanie nowych umiejętności w zakresie obsługi graficznych programów
komputerowych używanych w procesie
projektowania,
	obsługa nowoczesnych urządzeń, w które
były wyposażone biura projektowe,

	wzrost poziomu jakości usług i podniesienie standardów obsługi klienta,
	nawiązanie współpracy z architektami
zagranicznymi,
	wymiana doświadczeń zawodowych.
Udział w stażu nie tylko znacząco wpłynął
na podniesienie jakości wykonywanych przez
uczestników stażu projektów i wzbogacił
warsztat architekta, ale ułatwił także poznanie profesjonalnego rynku projektowego
za granicą, umożliwił nawiązanie kontaktów
i/lub dłuższej współpracy oraz wpłynął na
mobilność uczestników.
Program stażu ogólnie przewidywał
wykonywanie zadań zawodowych, natomiast szczegółowy zakres był każdorazowo
określony przez dane biuro architektoniczne.
Były to najróżniejsze zadania – przygotowanie dokumentacji konkursowej, wykonanie
projektów koncepcyjnych, rewitalizacji,
studiów programowo przestrzennych czy
projektów przebudowy/modernizacji itp.
Dzięki temu wzrosła wartość zawodowa
stażystów, tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Wzrosła także samoocena
uczestników staży.

Administracja projektu
Odpowiedzialność finansowa oraz reprezentowanie Izby na zewnątrz, także
w sprawach dotyczących projektu,
spoczywa na barkach Przewodniczącego i Skarbnika. W okresie realizacji
projektu nastąpiła zmiana – w początkowej fazie projektu Przewodniczącym
był Jan Kempa, a w kolejnej (bieżącej)
kadencji – Robert Szumielewicz.
Skarbnikiem w poprzedniej i bieżącej
kadencji jest Paweł Kasprzycki.
Koordynatorem projektu był Anatol
Kuczyński, pełniący jednocześnie
funkcję Sekretarza Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektow RP, wspomagany w swych działaniach przez
pracowników biura Izby oraz księgową. Taki podział zadań oraz system organizacji wzajemnej pracy adekwatny
do zakładanych efektów przedsięwzięcia i poniesionych kosztów sprawdził
się w praktyce.

Realizacja
Mazowiecka Okręgowa IARP przyjęła na
siebie wiele zadań związanych z realizacją
praktyk dotyczących działań w kraju i za
granicą. Działania w Polsce obejmowały
m.in. organizację spotkań (a) oceniających
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znajomość języka obcego, (b) przybliżających wyjeżdżającym różnice kulturowe, (c)
informacyjnych (grupowych i indywidualnych). Termin rozpoczęcia każdej z praktyk był ustalany indywidualnie pomiędzy
zagranicznym biurem architektonicznym
a stażystą. Po stronie stażysty pozostawała
organizacja podróży i często zakwaterowania (w tym przypadku bywały wymagania
specjalne). Poza tym w gestii Mazowieckiej
Okręgowej IARP pozostawało administrowanie projektem.
W realizacji programu współpracowały
z nami izby architektów: wiedeńska (Kammer
den Architekten und Ingenieurkonsulenten
für Wien, Niederösterreich und Burgenland)
i rzymska (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e
Provincia), które – podobnie jak Mazowiecka
Okręgowa IARP są członkami organizacji
ARCE (Stowarzyszenie Zawodowych Organizacji Architektów, Urbanistów, Architektów
Krajobrazu z Miast i Metropolitalnych Regionów UE) oraz firma pośrednicząca Placementmaker Ltd.
Udział w stażu mogły wziąć osoby, które
spełniły wymagane kryteria:
	posiadały tytuł magisterski,
	nie ukończyły 36 lat w momencie składania dokumentów,
	były członkami Izby Architektów lub posiadały książkę praktyki zawodowej od co
najmniej 12 miesięcy,
	przedstawiły port folio z dorobkiem zawodowym,
	potrafiły swobodnie posługiwać się
językiem angielskim lub językiem kraju
docelowego.
Realizacja projektu przewidziana była w okresie 18 miesięcy w latach 2013-2015 (wcześniejsze edycje tego programu odbyły się w roku
2007 i w roku 2012 – przyp. red.).
Informacja o programie została przekazana pocztą elektroniczną do wszystkich
członków Mazowieckiej Okręgowej IARP,
zamieszczona na stronach internetowych Mazowieckiej Okręgowej IARP oraz
w piśmie branżowym „Zawód:Architekt”.
Komunikaty o naborze ukazały się dwukrotnie – pierwszy nabór został ogłoszony
w czerwcu 2013 r., drugi nabór – na przeło-

082

Z:A _#49 03/04_2016

Nie mamy czego
się wstydzić jeśli
chodzi o podejście
do projektowania
i jego wykonanie.
W porównaniu
z Włochami mamy
dużo lepszą
organizację pracy.
Praca każdego dnia
trwała więcej niż
8 godzin, jednak
firma zapewniała mi
szkolenia bieżące tak jak
pracownikom etatowym
(biuro w Londynie).
Przekonałem się, że we
Francji pracują tak samo
długo jak w Polsce, po
kilkanaście godzin.
Z OPINII UCZESTNIKÓW PROJEKTU

mie maja i czerwca 2014 r., a powodem jego
ogłoszenia były liczne rezygnacje – z przyczyn osobistych lub zawodowych – osób już
zakwalifikowanych. We wrześniu 2013 r.
wpłynęły zgłoszenia od 15 osób, a w czerwcu 2014 r. – od 19 osób zainteresowanych
udziałem w programie.

Dobór biur
Stroną przyjmującą były wybrane pracownie
projektowe w Rzymie i Wiedniu rekomendowane przez ARCE, którego członkami są
biorące udział w programie izby architektów
(rzymska, wiedeńska oraz mazowiecka).
Naszych stażystów przyjęły także biura projektowe w Wielkiej Brytanii i we Francji.
Planowaną i ostateczną strukturę krajów
docelowych, w których odbyły się staże,
przedstawia wykres 1. Każdy ze stażystów
miał swego opiekuna w zagranicznym biurze
projektowym, pozostawał też w stałym
kontakcie z biurem Mazowieckiej Okręgowej
IARP. Mógł kontaktować się z przedstawicielem zagranicznej izby architektów czy też
firmy pośredniczącej.

Dofinansowanie
Wysokość grantu do poszczególnych krajów
była szczegółowo określona w warunkach
umowy. Zryczałtowane kwoty zawarte były
w tabelach opracowanych przez UE, a przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem do wyjazdu (pedagogiczno-językowokulturowe), obsługę administracyjną i przede
wszystkim na utrzymanie stażysty (wyżywienie, zakwaterowanie oraz ewentualnie podróż
i ubezpieczenie, rozumiane jako uzupełnienie
kwoty w odniesieniu do kosztów ponoszonych
w kraju). Większość zagranicznych biur projektów zgodziła się na wypłacanie stażyście
miesięcznego kieszonkowego. Struktura wykorzystania środków przedstawiona została
na wykresie 2.

Program dodatkowy
pedagogiczno-kulturowo-językowy
Obowiązkowy program pedagogiczno-kulturowo-językowy przygotowujący uczestników
do wyjazdu obejmował konsultacje językowe
(przed kwalifikacją uczestników) oraz spotkanie poświęcone różnicom kulturowym pomiędzy Polską a krajem docelowym stażysty
(zwrócenie uwagi na odmienności kulturowe,
co w dużym stopniu pomogło się odnaleźć
w nowym miejscu pracy).

Ocena – ewaluacja, rezultaty
Ocenie w projekcie podlegały przede wszystkim kwestie jakościowe wykorzystujące
raporty uczestników i pracodawców, które
stanowią podstawowe narzędzie ewaluacyjne
w naszym programie, czyli wartości niepoliczalne, jak np. wartość dodana w postaci
podniesienia poczucia własnej wartości
i wizerunku, umocnienie pewności siebie
uczestnika, poszerzenie umiejętności komunikacyjnych.
Uczestnicy uzyskali w czasie stażu
dodatkowe, indywidualne doświadczenie
takie jak:
	poszerzenie znajomości języka obcego
(branżowego i ogólnego) – język angielski
i język kraju pobytu,
	odmienne podejście organizacyjne do
wykonywanej pracy (efektywna organizacja zadań na stanowisku pracy, określanie priorytetów, zarządzanie czasem
pracy),
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4
4

Austria
(Wiedeń i Graz)

Wielka Brytania
(Londyn i Nottingham)

	rozwój umiejętności:
• zawodowych – twarde (np. obsługa
programów komputerowych i urządzeń
technicznych wykorzystywanych w zawodzie) i miękkie (np. udział w negocjacjach,
współpraca w środowisku międzykulturowym),
• społecznych jako efekt przebywania
w środowisku wielokulturowym w pracy
zawodowej oraz na gruncie prywatnym,
co spowodowało konieczność przełamania barier międzykulturowych, zbudowania i utrzymania prawidłowych relacji
interpersonalnych,
• innych jak np. umiejętność radzenia sobie
ze stresem, adaptacji w nowym kulturowo środowisku.
Uzyskane rezultaty mierzalne podane zostały
przez uczestników w raportach (np. zapoznanie się z nowym programem komputerowym
czy nowoczesnym sprzętem). W przypadku
poszerzonych umiejętności projektowych
stażysty narzędziem ich oceny zewnętrznej
może być tylko subiektywna ocena projektu
przez odbiorcę (inwestora). Jednakże udział
w programie wniósł znaczący wpływ na znajdowanie interesujących rozwiązań architektonicznych przez uczestników.
Z informacji uzyskanych od uczestników
wynika, iż udział w programie ułatwia (ułatwił)
im podejmowanie decyzji projektowych/
zawodowych. Uczestnicy programu w swych
raportach podkreślali możliwość zapoznania się
nie tylko z nowymi programami komputerowymi ułatwiającymi pracę architekta-projektanta,
ale też możliwość zapoznania się z przepisami
prawnymi obowiązującymi w kraju ich stażu lub
też dokonanie kwerendy historycznej, co wpłynęło nie tylko na pogłębienie znajomości języka. Były to ciekawe wyzwania architektoniczne
jak np. prace przy obiektach zabytkowych, które
wymagały znalezienia rozwiązań pomagających zachować zabytkowy charakter obiektu
pomimo wprowadzenia doń nowoczesności.
Takie podejście do zagadnienia powodowało
konieczność innego spojrzenia na projekt.

Podsumowanie
Program nie został w pełni zrealizowany – wyjechało 13 uczestników z planowanych 14 osób.
Liczne rezygnacje nie pozwoliły na zrealizowa-
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Francja
(Paryż)

2
2

Włochy
(Rzym oraz Pavia/Milano)

2
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Hiszpania
(Barcelona)

1

Niemcy
(Berlin)

1

planowane
zrealizowane

Wykres 1. Planowana i ostateczna struktura krajów docelowych, w których odbyły się staże
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2718,82

1939,73

Przygotowanie

Administracja

Wykres 2. Wykorzystanie środków (udział kosztów) w podziale na poszczególne sekcje programu

nie programu w pełni w przewidzianym umową
czasie. W tej sytuacji z przyznanej kwoty grantu zostało wykorzystane 90,79%, czyli kwota
62.262,83 euro. Sztywne bariery czasowe
określone umową (przedłużenie czasu trwania
projektu było niemożliwe) nie pozwoliły na
zorganizowanie wyjazdu dla czternastej osoby.
Część stażystów miała możliwość pozostać
dłużej w „swoich” biurach projektowych – niektórzy w celu dokończenia zaczętych tematów,
innym zaproponowano dłuższą współpracę,
na którą wyrazili zgodę. Niezależnie od tego,
jak potoczyły się dalsze losy zawodowe
uczestników (w kraju czy za granicą), wszyscy
byli zadowoleni z możliwości uczestniczenia
w takiej formie współpracy i rozwoju.
Po zakończeniu każdego stażu przeprowadzone były rozmowy z osobami uczestniczącymi. Każdy z uczestników wrócił z większą
wiarą w siebie i swoje możliwości.

Zarówno w czasie trwania programu, jak i po jego zakończeniu do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP spływały liczne zapytania
o kolejną edycję programu i możliwość uczestniczenia w niej.
Program „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP organizowała wyjazdy na staże, był
przewidziany do realizacji w latach 2007-2013. Obowiązujące organizatorów w latach 2014-2020 zasady programu Erasmus i kryteria
rekrutacji stażystów są sprzeczne z zasadami i kryteriami przyjętymi
przez Mazowiecką Okręgową IARP. Program Erasmus w głównej
mierze obejmuje młodych absolwentów lub czynnych studentów, a nie
samodzielnych architektów (w naszym przypadku aspirujących lub
będących członkami Mazowieckiej OIARP).
W związku z tym musieliśmy podjąć decyzję o rezygnacji z udziału
w tym programie i tym samym wyjazdy na staż w programie Leonardo
da Vinci w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie” realizowane
w okresie od 4 września 2013 do 31 maja 2015 r. były ostatnimi organizowanymi przez naszą Izbę.

Anatol Kuczyński
architekt IARP
sekretarz Mazowieckiej
Okręgowej IARP
> aasc@aasc.com.pl
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Wrocław, 27.04.2016
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Kolejna dyskusja w środowisku architektów na temat wartości pracy oferowanej
naszym klientom, która odbyła się w ramach cyklicznych konferencji w Ustroniu,
dowiodła istniejącego w tym temacie
chaosu pojęciowego. W przysłowiowym
tyglu wycen miesza każdy, kto widzi proste
lekarstwo na odbudowę pojęcia zawodu
architekta jako zawodu wolnego – także
wolnego od dyktatu ceny.
Historia prób zmierzenia się z zagadnieniem budowania kapitału wolności
zawodowej zawsze była związana z materią
rzemiosła i zaufania do rzetelnej i starannej
metody opracowania projektu, nadzoru nad
jego realizacją oraz odpowiedzialnością za
koszty budowy i eksploatacji. Na taką mapę
drogową czynności zawodowych architekta
– państwo, w drodze ustawy o samorządach
zawodowych architektów, nałożyło niezwykle istotny z punktu widzenia humanizmu
zawodowego czynnik interesu publicznego.
Intencja ustawodawcy dotycząca
odpowiedzialności architekta za ochronę
interesu publicznego to poprzeczka zawieszona niezwykle wysoko – co kojarzyłoby
się z synchronicznym wyposażeniem
zawodu architekta w stosowne narzędzia
prawne. Ponieważ ustawodawca równolegle ze wskazanym interesem publicznym,
w ramach innej ustawy (tj. o zamówieniach
publicznych), za najistotniejszy element
ww. interesu uznał koszty inwestycji, ustalił także w trybie właściwego rozporządzenia maksymalne koszty kalkulacji prac
projektowych.
Paradoks tej sytuacji polega na tym,
że ustawodawca w ramach racjonalnych
działań ochronnych, które można byłoby
nazwać narzędziami prawnymi ochrony
interesu publicznego, nie ustalił cen
minimalnych. Tak sformułowaną zmowę
milczenia państwa w tym konkretnym
temacie, można by uznać za neoliberalizm
gospodarczy – z zastrzeżeniem jednak, że
odpowiedzialność za koszty takiej polityki
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spadałaby na barki ustawodawcy, a nie
wykonawcy projektu poddanego presji
konkurencji cenowej.
W tej sytuacji standaryzacja zakresu
czynności zawodowych architekta staje
się nieodzownym elementem rzemiosła,
który ma jednocześnie wywołać efekt
realnego oceniania nakładów czynności
i środków koniecznych do świadczenia usług projektowych i tym samym
wprowadzić racjonalne narzędzia ochrony
interesu publicznego.
Każda praca wymaga dla staranności
jej wykonania odpowiedniego czasu. Wymierna wycena liczby normogodziny pracy
projektowej, w zależności od kategorii
skomplikowania inwestycji oraz jej wielkości, wpisuje się więc w logiczny argument
przyczynowo-skutkowy dla dochowania
jakości świadczonej w tym zakresie usługi,
a tym samym uruchamia gwarancję dla
tak rozumianej roli architekta jako zawodu
zaufania publicznego.
Świadome wprowadzenie do porządku
prawnego unormowanego czasu pracy
projektowej, wynikającego z niezbędnego
nakładu czynności dla danego zadania
inwestycyjnego, powinno być z aprobatą
wsparte przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumenta, z wyraźnym wskazaniem na
ostatni człon nazwy tej instytucji. Choćby
tylko ze względu na zachowanie, powszechnie zachwianej w publicznych
postępowaniach przetargowych, równowagi pomiędzy
konkurencją a jej ostatecznym efektem konsumenckim.
Brak
czasu
wywołany
niską ceną
oferty,
jest najprostszym
brnięciem do

nieuchronnego błędu projektowego spowodowanego drogą na skróty z pominięciem
standardowo ustalonych czynności projektowych, włącznie z weryfikacją projektowanych rozwiązań.
Takie zaniechanie standardów, spowodowane pozorną ekonomiką rynkową –
przyspieszenia, stymulowanego skróceniem
czasu w połączeniu z ilością tanich projektów – nie tylko podnosi ryzyko zawodowe po
stronie architekta, ale w sposób szczególny
wpływa na ryzyko finansowe publicznego
inwestora. Może bowiem zakłócić sprawność realizacji całego procesu inwestycyjnego, spowolniając go przez dezorganizację
i generując nieplanowane koszty zmian
i napraw – będące skutkiem wymuszonego
pośpiechu w fazie najbardziej czułej dla
późniejszych efektów budowlano-realizacyjnych i eksploatacyjnych.
Równie priorytetowe dla uhonorowania tak istotnego aspektu, jakim jest czas
w projektowaniu, będzie podniesienie
kwestii innowacyjności jako czynnika
twórczego w pracy zawodowej architekta.
Można się spierać o konieczną innowacyjność rozwiązania w każdym projekcie,
nie można jednak zaprzeczyć, że postęp
jest wykładnią czasu i pieniędzy przeznaczonych na poszukiwanie rozwiązań
najbardziej logicznych, racjonalnych
i bezpiecznych.
Im więcej zatem czasu ustawodawca przeznaczy dla architekta na fazę
przygotowania i sporządzenia projektu,
tym szybciej uzyska cel,
jakim jest ochrona
konsumenta
rozumianego także
w wymiarze
politycznym
jako interes
publiczny. 

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Wolniej
/ czyli szybciej

Viva – dziel przestrzeń mądrze
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE
PROMOCJA

System do łatwego
zarządzania samochodem
Wezwanie pomocy w razie wypadku, zabezpieczanie przed kradzieżą, odnalezienie na parkingu czy
kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego... Takie technologie komunikacji kierowcy z autem istnieją
od dawna, jednak dotychczas zarezerwowane były dla marek premium.

A

Architekci aktywnie projektujący ciągle przemieszczają się z miejsca na miejsce – spotykają
z inwestorami, mają nadzory na budowach,
jeżdżą do urzędów. Dlatego do sprawnego
wywiązywania się z zawodowych zobowiązań
niezbędny jest samochód. Musi być on nie tylko
wygodny i bezpieczny, ale przede wszystkim
łatwy w użytkowaniu. W tym kontekście warte
rozważenia wydają się modele Opla z systemem OnStar – zwłaszcza biznesowa Insignia.
Według europejskich przepisów od 31 marca 2018 roku każdy nowy samochód osobowy
oraz lekki pojazd dostawczy sprzedany na
terenie UE będzie musiał być wyposażony
w system automatycznego powiadamiania
o wypadku (zwany eCall). Jednak oferując
swoim klientom system OnStar marka Opel
idzie jednak dużo dalej – Opel OnStar to nie
tylko system SOS, ale też łączność pokładowa
i usługa osobistego opiekuna kierowcy przez
7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.
Wewnątrz pojazdu system OnStar to tylko
trzy przyciski umieszczone na konsoli w pobliżu lusterka nad przednią szybą:
SOS – pozwala wezwać pomoc,
gdy uczestniczyło się w wypadku,
bądź było się jego świadkiem,
Privacy – służy do maskowania
lokalizacji pojazdu, który staje się
wówczas niewidoczny dla systemu Opel OnStar.

Aktualne informacje o systemie znajdą
Państwo tutaj: www.opel.pl/onstar.html
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Service – zapewnia dostęp do usług
związanych z diagnostyką pojazdu
i pobieraniem wskazówek dojazdu do punktu
docelowego,

Funkcja SOS
W sytuacji kolizji drogowej działanie funkcji
SOS nie wymaga udziału kierowcy. W samochodzie znajduje się bowiem także system
automatycznego reagowania na zdarzenie
(ARC). W momencie otwarcia się poduszki
powietrznej, nawiązuje on automatyczne
połączenie z konsultantem. Prośba o pomoc
ze strony kierowcy (ale też brak kontaktu)
powoduje, że doradca natychmiast wysyła na
miejsce wypadku służby ratunkowe.

Funkcja Privacy
Jeśli chcemy przestać być widoczni dla systemu
OnStar – wystarczy wcisnąć przycisk Privacy.
Oczywiście w razie wypadku na drodze (także
otwarcia poduszki powietrznej) funkcja SOS
i lokalizowanie auta zostają automatycznie
przywrócone.

Funkcja Service
Po naciśnięciu przycisku Service uzyskamy
dostęp do usług diagnostycznych i pobierania
wskazówek dojazdu do wybranej lokalizacji.
Po naszym zgłoszeniu konsultant OnStar,

nawet w czasie jazdy, dokonuje weryfikacji
najważniejszych elementów auta, a wskazówki dojazdu do punktu docelowego podaje
wprost do samochodowej nawigacji. W razie
awarii wzywa pomoc drogową.

Sterowanie smartfonem
Konsola z przyciskami to nie jedyny sposób
obsługi systemu – może on też współpracować
ze smartfonem. Wystarczy pobrać aplikację
myOpel, która pozwala na komunikację z centrum OnStar z dowolnego miejsca. Aplikacja
może zlokalizować skradziony pojazd, a doradca
zablokuje zapłon na prośbę kierowcy, kiedy auto
jest zaparkowane. Pozwala też kontrolować
dane samochodu np. czas do następnej wymiany
oleju, ciśnienie w oponach, wreszcie umożliwia
sterowanie centralnym zamkiem. Łączność
z autem za pomocą smartfona z pewnością
przyda się wielu kierowcom na parkingu biurowca czy pod galerią handlową – myOpel i OnStar
pozwala na szybkie zlokalizowanie „zguby”.
***
System OnStar można zamówić praktycznie
do każdego nowego osobowego Opla, a w wyższych wersjach wyposażenia wybranych modeli
jest on dostępny w standardzie. Przez pierwszy
rok po rejestracji klienci marki Opel z sytemu
OnStar korzystają bezpłatnie. 
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Zapraszamy do obejrzenia filmów,
w których przedstawiono szczegóły
funkcjonowania systemu Opel OnStar:
www.zawod-architekt.pl/opel_onstar
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Kreatywne wykładziny
Maciej Rutkiewicz

T-Mobile Office to warszawski biurowiec o powierzchni 40 tys. m2, który uzyskał certyfikat
BREEAM na poziomie Excellent. Aranżacją przestrzeni biurowej na jednym z pięter obiektu zajęła
się pracownia A+D Retail Store Design. Projektanci wydzielili oddzielne strefy biurowe, dobrali
kolorystykę, materiały, wyposażenie i zastosowali ciekawe, nowoczesne rozwiązania. Nietypowe
wykładziny wykorzystane w biurowcu dostarczyła firma Forbo.

A

Architekci, chcąc zapewnić użytkownikom
przestrzeni biurowej pełen komfort pracy,
podzielili biuro T-Mobile na różne strefy – Edu,
Fun, Hub, Bar, Gym, Eat, Zen, Sun i NYC. Każda
z nich ma trochę inne przeznaczenie, przykładowo strefa Edu z biblioteką służy do nauki,
w Hub organizowane są warsztaty i szkolenia,
w Gym można poćwiczyć, Sun to pokój do
swobodnych spotkań imitujący plażę, a w NYC
stworzono klimat parku w wielkim mieście.
– Mieliśmy sporo zabawy zarówno przy
projektowaniu, jak i późniejszym dekorowaniu
każdego miejsca czyli wyklejaniu, pisaniu,
dopinaniu, ustawianiu i aranżowaniu światła
– opowiada architekt Dariusz Gocławski z pracowni A+D. – Wyszło znakomicie, ale przede
wszystkim użytecznie. Każde z tych miejsc
od pierwszego dnia działa i pomaga w pracy.
I o to właśnie nam chodziło, każdy element
czy pomysł wykorzystany w tym wnętrzu
miał być użyteczny i uzasadniony jakąś funkcją, nie miał stanowić tylko dekoracji.

Wykładzinowa plaża
Do siedziby T-Mobile wybrana została wykładzina dywanowa Flotex z nadrukiem cyfrowym. Wzory dopasowano do poszczególnych
stref – kostka brukowa, piasek na plaży, bieżnia
lekkoatletyczna czy kamienie. Osiągnięcie tak
wysokiej jakości druku jest możliwe dzięki
budowie wykładziny Flotex, która posiada blisko 80 milionów włókien na 1 m2 powierzchni.
Firma Forbo oferuje bardzo szeroki wybór ponad 500 gotowych wzorów swoich wykładzin:
zarówno realistyczne odwzorowania natury, jak
również abstrakcyjne, nowoczesne desenie.
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Wzory na życzenie
Jednak w przypadku biur T-Mobile część
wzorów powstała na indywidualne zamówienie klienta. Forbo oferuje możliwość zmiany
standardowej kolorystyki wykładzin na
dowolnie wybraną, a także druk cyfrowy indywidualnego projektu dostarczonego przez
klienta bądź przygotowanego przez dział projektowy firmy. Każdy pomysł, myśl czy wizja
mogą zostać wydrukowane na wykładzinie.
Dzięki tej technice możliwe jest dopasowanie
kolorystyki oraz wzornictwa do charakteru
i wizerunku firmy.
– Wykładziny zastosowane w biurowcu
T-Mobile, należały do jednych z „odważniejszych” pod względem estetycznym,
z jakimi spotkaliśmy się w ciągu 20-letniej
działalności – mówi Piotr Jasiecki z firmy
Jarpo, która jest dystrybutorem marki Forbo
– Wykładzina Flotex, zwłaszcza w rękach
zdolnego architekta, stanowi nieocenione
narzędzie kreowania przestrzeni, a kompleks
jej cech techniczno-funkcjonalnych sprawia,
że produkt doskonale zdaje egzamin przy
najbardziej oryginalnych zastosowaniach.
Linia produkcyjna monitorów komputerowych, statki, autobusy i samoloty, hale
sportowe, baseny i lodowiska, w tym olimpijskie w Sydney i Nagano, a nawet więzienia
i magazyny to tylko niektóre miejsca, gdzie
użytkownicy korzystają z tej wykładziny.

Woda jej nie straszna
Atutem wykładziny Flotex jest też wodoodporność. Zabrudzenia można usunąć przy
pomocy podstawowych środków czystości

lub czystej wody, a codzienna pielęgnacja
ogranicza się do odkurzania. Dlatego ten
rodzaj wykładziny bardzo często wybierany
jest właśnie do biur i budynków użyteczności
publicznej. Kolejną ważną cechą jest antypoślizgowość zarówno w warunkach suchych,
jak i mokrych (spełnia wymagania norm
antypoślizgowości HSE). Wysoka odporność
na zabrudzenia oraz na ścieranie wydłuża
znacząco cykl życia produktu i umożliwia
wieloletnią eksploatację przy zachowaniu
walorów estetycznych. Forbo oferuje aż 10 lat
gwarancji na wykładzinę Flotex.

Zdrowie na podłodze
Flotex jako jedyna wykładzina dywanowa
posiada aprobatę Brytyjskiego Towarzystwa
Alergologicznego. Niezależne badania udowodniły, że poprawia ona jakość powietrza
w pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki
budowie – gęste i rozdwojone na końcach
włókna nylonowe przechwytują drobne
cząstki alergenów występujących w powietrzu, które są następnie usuwane w trakcie
odkurzania. Ponadto zawarty w podłożu
system ochrony mikrobiologicznej Sanitized
tworzy skuteczną ochronę przed rozwojem
bakterii oraz grzybów.
Wzory i kolory wykładziny Flotex znaleźć
można na stronie: www.forbo-flooring.pl

Maciej Rutkiewicz
sales promotion manager
Forbo Flooring Polska
> maciej.rutkiewicz@forbo.com
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WIZ. 1050 Pracownia Architektury
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Mała architektura
przyjazna mieszkańcom

PUB

Bartosz Nowakowski

Wyposażenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, tak by spełniała swoją rolę, zarówno pod
względem użytkowym, jak i estetycznym to nie lada wyzwanie. Z takim właśnie zadaniem przyszło
zmierzyć się producentowi wyrobów betonowych, firmie Pozbruk, kiedy ZKZ Gardens, generalny
wykonawca parku Stare Koryto Warty w samym centrum Poznania, poprosił o przygotowanie oferty
na małą architekturę. Realizacja okazała się niezwykle indywidualna.

Z

Zanim jeszcze powstał projekt parku
i rewaloryzacji terenów przy rzece, odbyły
się warsztaty z mieszkańcami, którzy sami
określili, czego oczekują od mającej powstać
przestrzeni. Następnie projekt zaaranżowania terenów przy poznańskim Chwaliszewie
przygotowało biuro 1050 Pracownia Architektury, które wzięło pod uwagę oczekiwania przyszłych użytkowników. W projekcie
architektonicznym pojawiły się wygodne
alejki z betonowymi siedziskami, ścieżka
rowerowa, fontanna, amfiteatr oraz nie-
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szablonowy plac zabaw dla dzieci. Przetarg
na realizację parku wygrał Zakład Kształtowania Zieleni Gardens, który wykonanie
elementów małej architektury zlecił firmie
Pozbruk, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę.
Wyposażenie miało harmonijnie
współgrać z powstającą zieloną przestrzenią w centrum miasta. Zaprojektowane
z betonu architektonicznego elementy
miały być nie tylko trwałe i estetyczne, ale
przede wszystkim nie przytłaczać projektu,

stanowiąc jedynie jego dopełnienie, przy
jednoczesnym spełnieniu wszelkich funkcji
użytkowych.
Pozbruk w ramach zlecenia przygotował
ławki wolnostojące, ławki łukowe przy
Starej Gazowni, ławki amfiteatru, obrzeża
fontanny oraz oporniki łukowe, stanowiące
element dekoracyjny.

Współpraca z architektami
Wszystkie prefabrykaty do nowego parku zostały wykonane w oparciu o projekt pracowni

Z:A

1050 i pod autorskim nadzorem architektów.
We współpracy z arch. Mariuszem Więckiem,
Pozbruk szukał rozwiązania, które zoptymalizowałoby koszty wytworzenia prefabrykatów, przy zachowaniu niezmienionej wizji
architektonicznej.
– Początkowo elementy parkowej małej
architektury miały być wylewane na mokro
na budowie – opowiada Mariusz Więcek
z 1050 Pracownia Architektury. – Jednak
z racji podniesienia standardów wykończenia oraz wytrzymałości elementów, razem
z wykonawcą zdecydowaliśmy się na ich
prefabrykację, co niosło za sobą konieczność dostosowania projektu do potrzeb
technologicznych produkcji prefabrykatów.
Ze względu na stopień skomplikowania form,
ponieważ nie są to proste bryły, lecz elementy łukowe o różnych promieniach, przyjrzeliśmy się ponownie małej architekturze parku
i przystąpiliśmy do procesu optymalizacji
projektu pod kątem prefabrykacji żelbetowej.

Wyzwania i próby
Największym wyzwaniem dla firmy było
wykonanie ławek łukowych. Trzeba je było
podzielić na możliwie powtarzalne moduły,
tak by ich produkcja nie wymagała konstrukcji formy na każdy z możliwych elementów,
co zdecydowanie podwyższyłoby koszty
realizacji. Dzięki profesjonalnemu doradztwu, zaangażowaniu i wsparciu ze strony
architektów z 1050 niełatwy projekt udało
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się zrealizować dokładnie według wytycznych projektu architektonicznego.
– Jakość wykonania prefabrykatów
jest bardzo wysoka, co było dla nas jako
architektów niezwykle istotne – mówi
Mariusz Więcek. – Mieliśmy możliwość
pełnego panowania nad recepturą i finalnym wyglądem betonu. Ogromną zaletą
współpracy jest fakt, że Pozbruk dysponuje
własnym laboratorium, w którym wykonano kilka prób, tak aby dobrać najlepszy pod
względem jakości i estetyki produkt. Odcień
betonu, jego struktura oraz porowatość były
na bieżąco konsultowane i dopracowywane
w kolejnych próbach, aby na ich podstawie
wybrać finalną próbkę oraz recepturę i przystąpić do masowej produkcji. Bardzo cenimy
współpracę z Biurem Techniczno-Konstrukcyjnym Pozbruk, które wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom architekta, stara się zawsze,
żeby produkty były dostosowane do naszych
potrzeb i spełniały nasze oczekiwania.
Wszystkie elementy małej architektury
stanęły już w chwaliszewskim parku, w tej
chwili (kwiecień 2016) brakuje jeszcze jednego rodzaju ławki i koszy na śmieci. Jednak
Pozbruk nie ograniczył się tylko do dostarczenia konstrukcji betonowych. Na swoje
„barki” wziął też wykonanie drewnianych
okładzin na siedziska oraz elementów z blachy kortenowskiej na czoła ławek. Dzięki
temu dostarczył wykonawcy w pełni gotowy
do montażu produkt.

Firma Pozbruk od lat produkuje betonowe
elementy małej architektury, które można
zamówić z gotowych prefabrykatów np. kule
ogrodowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki
na rowery czy donice. Opisany wyżej projekt
był jednak realizowany pod indywidualne
zamówienie. W takim przypadku na drodze
konsultacji na linii wykonawca-projektantfirma powstają prefabrykaty „szyte na
miarę” konkretnych zastosowań. Pozbruk
posiada w swoim portfolio wiele podobnych,
niestandardowych realizacji.
Celem firmy jest zrozumienie wizji architekta w taki sposób, aby przede wszystkim
spełnić wszelkie wymogi technologiczne
i formalne projektu, ale nie zapomnieć przy
tym o wyglądzie i estetyce produktów.
Przecież budowanie pięknej wspólnej przestrzeni jest zadaniem, które ma zachwycić
mieszkańców i zachęcić do korzystania z niej.
Technologia zastosowana do produkcji prefabrykatów gwarantuje ich trwałość przez
długie lata, co pozwala na oszczędności
np. w gminnych budżetach.
Firma Pozbruk zaprasza do współpracy
architektów, konstruktorów, firmy wykonawcze oraz inwestorów indywidualnych.

Bartosz Nowakowski
specjalista ds. technicznych
i konstrukcyjnych Pozbruk
> bartosz.nowakowski@pozbruk.pl
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Wentylacja a zaostrzone
wymagania WT
Marcin Gasiński

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania ekologiczno-energetyczne dla nowo
projektowanych budynków. Wprowadziła je nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która weszła w życie w 2014 r.
Jednym z czynników, który w znaczący sposób wpływa na wskaźniki EP, jest wentylacja, warto więc
zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby sprostać rygorystycznym wytycznym. Zwłaszcza,
że odpowiednie podejście projektantów może okazać się tańsze niż zastosowanie w budynku
odnawialnych źródeł energii.

W

WT 2014 wprowadziły konieczność ograniczenia współczynników przenikania ciepła
elementów przegród, wymagania odnośnie
obliczania współczynnika przepuszczalności
energii całkowitej promieniowania słonecznego oraz jednocześnie konieczność spełnienia wymagań energetycznych określonych
poprzez maksymalne wartości cząstkowych
wskaźników energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepłej wody użytkowej (EPH+W ), chłodzenia
(∆EP C ) oraz oświetlenia (∆EPL), które mają
ulec zmianie od 2017 r. (patrz tab. 1).

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej
energii pierwotnej (w)
Największe wyzwanie dla projektantów
stanowi osiągnięcie odpowiednich wartości
wskaźników cząstkowych EP, odnośnie których już wkrótce wymagania jeszcze bardziej
się zaostrzą. Wielkości te odzwierciedlają,
jak dużo energii nieodnawialnej należy zużyć
dla zapewnienia potrzeb energetycznych
budynku i pośrednio ile dwutlenku węgla
musi zostać przy tym wyemitowane. Warto
podkreślić, że poziom wskaźnika nie odzwierciedla wprost zużycia energii i nie jest istotny
dla użytkowników obiektu.
Zauważyć należy, że projektant nie ma
wpływu na wielkość współczynnika nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej (wi) dla
energii lub nośnika energii, od którego zależy
wartość wskaźników EP. Różna wartość
współczynnika wi oznacza, że budynki
092

Z:A _#49 03/04_2016

o takimi samy zużyciu energii zasilane innym
rodzajem energii będą opisane odmiennymi
wskaźnikami EP. Tabela 2 pokazuje wartości
współczynników wH+W dla różnych systemów
ciepłowniczych (dla ciepła przeznaczonego
na ogrzewanie, wentylację i przygotowanie
ciepłej wody użytkowej).
Porównując wartości zestawione w tabeli 2,
warto pamiętać, że wymagania zawarte w WT
dla parametrów danego budynku są takie same,
bez względu na rodzaj energii czy jej nośników.
Powyższe oznacza, że nawet bez uwzględnienia
różnic klimatycznych łatwiej będzie spełnić wymagania dla budynku zasilanego np. z krakowskiego systemu ciepłowniczego niż dla takiego
samego obiektu zlokalizowanego w Suwałkach.
Projektujący budynki nie mają wpływu na
wartość współczynnika w, deklarowaną przez

producenta czy wynikającą bezpośrednio z Rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku oraz świadectw charakterystyki
energetycznej (dalej: Metodologia). Pozostaje
im „swoboda” wyboru rodzaju energii, jednakże
zastosowanie rozwiązań technicznych wykorzystujących energię odnawialną, najlepsze
z punktu widzenia spełnienia wymagań dla
wskaźnika EP, nie zawsze będzie możliwe, jeśli
uwzględni się czynniki ekonomiczne.1

Metodologia wyznaczania
charakterystyki energetycznej
Pozostawiając sprawy wyboru źródła energii,
przyjrzyjmy się, jakimi narzędziami dysponuje projektant, szacując zużycie energii
w budynku i gdzie może szukać oszczędności.

Tabela 1. Wartości maksymalne wskaźników energii pierwotnej mające
obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Rodzaj budynku

Wartości maksymalne [kWh/(m2rok)]
EPH+W

∆EPC

∆EPL*

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

95
85

10Af,C/Af

0

Budynek zamieszkania zbiorowego

85

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

290
60

25Af,C/Af

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

90

dla t0< 2500
∆EPL=50
dla t0 ≥ 2500
∆EPL=100

A f,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku (m 2); A f – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku (m 2)
t 0 – czas działania oświetlenia w ciągu roku (h); * Wskaźnika ∆EP L nie wyznacza się dla budynków mieszkalnych
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W dalszych rozważaniach skupimy się na
instalacjach wentylacyjnych w budynkach,
ale według podobnej zasady można by
omówić pozostałe instalacje oraz elementy
wpływające na wartość wskaźnika EP.
Metodę służącą do obliczania składowych
cząstkowych EP precyzyjnie określa rozporządzenie Metodologia. Metoda ta jest oparta
na standardowym sposobie użytkowania
budynku i wykorzystuje uśrednione w czasie
wielkości parametrów mających wpływ na
charakterystykę energetyczną, np. zużycie
ciepłej wody użytkowej, wewnętrzne zyski
ciepła czy uśredniony w czasie strumień
powietrza wentylacyjnego. Ponieważ taki
sposób obliczeń budzi pewne kontrowersje,
szczególnie w porównaniu z uprzednio obowiązującą metodą obliczania charakterystyki
energetycznej, należy zdać sobie sprawę, że
obliczeniowa wartość EP nie służy do zobrazowania stanu projektowego budynku, ale
pokazuje wartość osiąganą przez budynek dla

Tabela 2. Wartość współczynnika
dla ciepła sieciowego
przeznaczonego w budynku
na ogrzewanie, wentylację
i przygotowanie ciepłej wody
użytkowej.
Dostawca ciepła sieciowego

WH+W

PEC Suwałki – 2015

1,06

MPEC Kraków – 2015

0,62

EC Wrocław – 2015

0,832

Veolia Warszawa – 2014

0,7

Veolia Poznań – 2014

0,666

LPEC Lublin – 2014

0,76

PEC Suwałki – 2014

1,09

SEC Szczecin – CR Dąbska – 05.2014

1,3

SEC Szczecin – CR Sąsiedzka – 02.2015

0,94

KPEC Bydgoszcz – sieć G-1.1 – 2014

0,779

KPEC Bydgoszcz – sieć Osowa Góra – 2014

1,1

PEC – Siedlce

0,8

uśrednionego sposobu użytkowania. To oznacza, że w czasie obliczeń charakterystyki
energetycznej źródłem części parametrów nie
jest projekt budynku, ale wartości uśrednione,
odzwierciedlające stan eksploatacji.
Podsumowując powyższe wyjaśnienia,
można stwierdzić, że nowy budynek musi
osiągnąć wartości wskaźników EP nie większe
od podanych w rozporządzeniu WT, dla obliczeń przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Metodologia.

Wpływ wentylacji na wskaźnik EP
W przypadku oceny instalacji wentylacyjnych,
wielkością mającą największy wpływ na zużycie energii jest tzw. „podstawowy strumień
powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku lub części budynku”. Wielkość
ta odzwierciedla średni, w okresie obliczeniowym, przepływ powietrza zewnętrznego
w danej strefie ogrzewanej. Rozporządzenie
podaje domyślne wartości tego strumienia
dla instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej wywiewnej. Dla instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
podstawowy strumień powietrza zewnętrznego określa się indywidualnie na podstawie
projektu budynku z uwzględnieniem sposobu
sterowania intensywnością przepływu.
Podane w rozporządzeniu wartości dla
instalacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej nie uwzględniają różnych sposobów
regulacji przepływu, szczególnie sterowania
wg zapotrzebowania, o którym czytelnik mógł
przeczytać w Z:A_#48 (patrz: Pisaliśmy o tym
w Z:A). Metodologia pozwala jednak na prowadzenie obliczeń zgodnie z metodami podanymi
w normach EN 13790 i EN 15242 dla wszystkich
instalacji wentylacyjnych, dzięki czemu można
uwzględnić dodatkowe oszczędności (wynikające m.in. z regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego) i w efekcie osiągnąć zmniejszenie wskaźnika EPH+W.
Pamiętać należy, że znaczny udział we
wskaźniku energii pierwotnej dla instalacji
wentylacji mechanicznej stanowi energia elek-

tryczna zużyta do napędu urządzeń. Z tego
względu powinny one spełniać wymagania
ekoprojektu (o ekoprojekcie i etykietowaniu
urządzeń wentylacyjnych można przeczytać
w Z:A_#43 – patrz: Pisaliśmy o tym).
Rozporządzenie Komisji Europejskiej
nr 1253/2014 podaje wymagania odnośnie
urządzeń wentylacyjnych oraz dwa progi czasowe – 2016 i 2018 r. Już dziś warto sprawdzać,
czy dane urządzenie będzie spełniało ostrzejsze wymagania, które zaczną obowiązywać
od stycznia 2018 r. Takie potwierdzenie będzie
najlepszym gwarantem minimalnego udziału
energii elektrycznej we wskaźniku EPH+W.
Dzięki temu projektant uniknie też sytuacji,
w której w trakcie realizacji projektu po styczniu 2018 r. mogłoby okazać się, że wybranego
wcześniej urządzenia nie ma już w obrocie,
gdyż nie spełnia nowych wymagań.
To krótkie omówienie pozwala postawić
tezę, że projektant dysponuje narzędziami
ułatwiającymi spełnienie wymagań techniczno-budowlanych. Zastosowanie niektórych
z nich będzie wymagało pewnego wysiłku,
użycia niestandardowych metod obliczeniowych, jednak w efekcie podejście takie może
być rozwiązaniem tańszym niż zastosowanie
w budynku odnawialnych źródeł energii.
1_Należy podkreślić, że dyrektywa w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków sprecyzowała, że określenie standardów
energetycznych dla budynku niemal zero energetycznego powinno
odbywać się z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, czyli podane
przez WT wartości wskaźników EP powinny ten rachunek uwzględniać.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Wentylacja według zapotrzebowania, Marcin Gasiński, Z:A_#48, s. 084
> Etykietowanie urządzeń wentylacyjnych, Marcin Gasiński, Z:A_#43, s. 090

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Hole, atria, foyer: akustyka
w budynkach publicznych
arch. Mikołaj Jarosz

Hala dworcowa. Rozlega się gong i z głośników płynie... No właśnie. Pasażerowie patrzą po sobie,
upewniając się, że nie są jedynymi, którzy nic nie rozumieją. Przypomina się słynna scena z kultowego
„Misia”. Ile razy każdy z nas był w takiej sytuacji? Czasami przyczyną jest dykcja lektora, czasami słaba
jakość nagłośnienia, ale często zła akustyka tych dużych pomieszczeń.

H

Hole, atria, foyer w budynkach użyteczności
publicznej są zwykle centralnymi pomieszczeniami tych obiektów, organizującymi
przestrzeń i stanowiącymi o ich charakterze.
Wnętrza te najczęściej łączą różne funkcje:
handlową, gastronomiczną, rekreacyjną itp.
Pozostają jednak przede wszystkim strefą
komunikacyjną, co oczywiście sprawia, że są
bardzo ruchliwe i głośne.

Hałas
Źródłem hałasu są głównie głosy ludzi
znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Im więcej osób równocześnie rozmawia na
określonej przestrzeni, tym jest głośniej.
Tylko po części wynika to z większej liczby
„źródeł” dźwięku. Inną ważną przyczyną
jest odruch podnoszenia głosu w głośnym
otoczeniu – rozmawiający w niewielkiej od

siebie odległości mimowolnie się przekrzykują. We wnętrzach wykończonych twardymi
materiałami hałas będzie jeszcze dodatkowo
wzmocniony (o ponad 10 dB) poprzez odbicia
fal dźwiękowych od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. W atrium centrum
handlowego czy w ruchliwej hali odlotów terminalu pasażerskiego poziom dźwięku będzie
się utrzymywał na poziomie 70-75 dB(A), ale
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1_Hole stadionu Ghelamco
Arena w Gandawie. Materiały
dźwiękochłonne jako wolnowiszące
panele o indywidualnie
zaprojektowanej formie. Massive
Design, Warszawa.
2_Foyer w budynku Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach. Materiały
dźwiękochłonne umieszczone jako
okładziny żeber. Konior Studio,
Katowice.
3_Biurowiec Aecom w Pretorii.
Materiały dźwiękochłonne
podwieszone w przestrzeni atrium.
4_Galeria Bronowice w Krakowie.
Materiały dźwiękochłonne
umieszczone na sufitach, m.in.
jako pionowo wiszące panele. Biuro
Projektowe Matejko & Wesoły,
Wrocław
2

w zatłoczonym foyer teatralnym będzie to
już 80 dB(A). Są to co prawda poziomy hałasu
daleko niższe od tych, z jakimi spotykamy się
w szkolnych stołówkach czy korytarzach (85
– 90 dB(A)), ale i tak uciążliwe. Możemy więc
mówić o dwóch głównych problemach:
Ekspozycja na hałas – długie narażenie na
hałas na poziomie 75-80 dB(A) nie stanowi
zagrożenia dla słuchu, jest jednak bardzo
uciążliwe z innych względów. Wielogodzinne przebywanie w takim środowisku
u większości osób powoduje stres skutkujący zmęczeniem i rozdrażnieniem. Może
mieć też skutki przesunięte czasowo, np.
wywoływać kłopoty z bezsennością.
	Utrudniona komunikacja słowna – przy
poziomie hałasu przekraczającym 80 dB(A)
rozmówcy są zmuszeni do siebie krzyczeć.
Ale nawet przy poziomie 70 dB(A) rozmowa
może nastręczać problemów, zwłaszcza
jeśli rozmówcy porozumiewają się w języku
obcym lub używają aparatów słuchowych.
Taki stosunkowo niski poziom hałasu jest
też bardzo uciążliwy przy rozmowie odbywającej się przez interkom (np. w wielu
kasach biletowych).
Poziom hałasu w tego typu pomieszczeniach
można ograniczyć, wprowadzając do nich ma-
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teriały dźwiękochłonne. Efekt będzie wynikał
nie tylko ze zwiększenia chłonności akustycznej, ale też z odruchowej zmiany zachowania
znajdujących się tam ludzi (cichsze otoczenie
= cichsze rozmowy). W ten sposób hałas może
zostać zredukowany nawet o kilkanaście
decybeli.

Pogłos
To zjawisko stopniowego zanikania energii
dźwięku w pomieszczeniu po wyłączeniu źródła dźwięku. Pogłos jest związany
z występowaniem dużej liczby odbić od
powierzchni ograniczających to wnętrze
oraz przedmiotów w nim się znajdujących.

Tabela 1. Maksymalne wartości czasu pogłosu
(dla pasm częstotliwości 250-4000 Hz) wg PN-B-02151-4
Typ pomieszczenia

Wysokość H [m]

Maksymalny czas pogłosu T [s]

Atria, hole, foyer i inne pomieszczenia o podobnym
przeznaczeniu; wielokondygnacyjne strefy komunikacji ogólnej
w centrach handlowych

H≤4

1,2

4 < H ≤ 16

1,5

Terminale pasażerskie portów lotniczych, dworce kolejowe
i autobusowe: obszary komunikacji ogólnej, strefy odpraw
pasażerów, odbioru bagażu, kas i informacji, poczekalnie.

H > 16

1,8

H≤4

1,2

4 < H ≤ 16

1,5

H > 16

1,8

Tabela 2. Minimalna chłonność akustyczna jako krotność pola
powierzchni rzutu pomieszczenia (dla pasm 500-2000 Hz) wg PN-B-02151-4
Typ pomieszczenia

Minimalna chłonność akustyczna A [m2]

Korytarze i hole w hotelach, szpitalach i przychodniach lekarskich

0,6 x S

Korytarze i hole szkolne

1,0 x S

* W przypadku tych pomieszczeń, chłonność akustyczna jest rozumiana jako suma chłonności akustycznej powierzchni ograniczających
te pomieszczenia oraz chłonności akustycznej powietrza w nich zawartego
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Pogłosowość pomieszczenia określa się za
pomocą wielkości zwanej czasem pogłosu,
który zależy przede wszystkim od kubatury
i chłonności akustycznej. Im mniejsza kubatura i im większa chłonność akustyczna, tym
czas pogłosu krótszy. Niemniej jednak bardzo
duże znaczenie ma geometria pomieszczenia
oraz rozmieszczenie powierzchni i elementów
dźwiękochłonnych, a także rozpraszających
dźwięk. Im bardziej równomiernie są rozłożone materiały dźwiękochłonne i im więcej
jest materiałów rozpraszających dźwięk, tym
krótszy czas pogłosu.
Duża pogłosowość pomieszczenia
utrudnia komunikację słowną (naturalną lub
wzmocnioną elektroakustycznie) prowadzoną przy znacznej odległości mówca – słuchacz (lub głośnik – słuchacz). W praktyce,
w pogłosowym pomieszczeniu zrozumiałość
mowy może być problematyczna już przy
odległości rzędu 3-4 m. W przypadku wnętrz,
o których mowa w artykule, nadmierny
pogłos upośledza funkcjonowanie systemów nagłośnieniowych oraz dźwiękowych
systemów ostrzegawczych. O ile złe funkcjonowanie systemu nagłośnieniowego wpływa
negatywnie na funkcjonalność obiektu czy też
komfort jego użytkowania, to złe działanie
DSO obniża bezpieczeństwo. Dla poprawnego

działania DSO niezbędne jest zapewnienie
odpowiedniej zrozumiałości komunikatów
emitowanych przez ten system. Wymagana
zrozumiałość mowy (określona wskaźnikiem
transmisji mowy STI≥0,5) jest bardzo trudna
do osiągnięcia w pogłosowych pomieszczeniach, zwłaszcza jeśli ich wielkość wymusza
dużą odległość głośników od miejsc przebywania ludzi.

Norma ułatwiająca projektowanie
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarte są ogólne postulaty ochrony pomieszczeń budynków użyteczności
publicznej przed hałasem pogłosowym oraz
zalecenie, tam gdzie jest to istotne, zapewnienia dobrych warunków akustycznych do
odbioru mowy i muzyki. Nie ma natomiast
żadnych konkretnych wymagań, czy chociażby
kryteriów oceny.
Opublikowana w czerwcu 2015 roku norma
PN-B-02151-4:2015-06 (więcej o wymaganiach normy względem budynków oświatowych i sportowych – patrz: Pisaliśmy o tym
w Z:A – przyp. red.) ułatwia projektantom
odniesienie się do ogólnych wskazówek WT,
formułując precyzyjne wymagania, z których

4

wiele dotyczy pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego artykułu. W zależności
od typu pomieszczenia wymagania te mogą
być określone poprzez: maksymalny dopuszczalny czas pogłosu lub minimalną chłonność
akustyczną (patrz tab 1 i 2).
Na stronie www.ecophon.pl/PN dostępny
jest przewodnik do normy PN-B-021514:2015-06. Definiując rodzaj pomieszczenia,
można sprawdzić, jakie wymagania się do
niego odnoszą i zapoznać się z zaleceniami
projektowymi. W przypadku wnętrz, w których wymagane jest zapewnienie minimalnej
chłonności akustycznej, można dokonać stosownych obliczeń za pomocą wbudowanego
kalkulatora.
* Pisaliśmy o tym w Z:A
> Szkoła zgodna z normą, Mikołaj Jarosz, Z:A_#48, s. 085

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
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Zindywidualizowana
przestrzeń wspólna
arch. Robert Sufleta

Główną tendencją w urządzaniu biur jest dziś destandaryzacja. Pracownicy zaczynają mieć
coraz silniejszy głos w dyskusji o tym, jak ma wyglądać ich miejsce pracy. Pamiętać trzeba,
że powinna to być przestrzeń przyjazna nie tylko dla oka, ale też dla ucha. W aranżacji
wnętrz biurowych rośnie rola akustyki, która jest niezmiernie istotna dla komfortu pracy,
zwłaszcza w przestrzeniach użytkowanych wspólnie.

G

Główny wpływ na nowe trendy w projektowaniu biur mają dwa czynniki: młode pokolenie
wchodzące na rynek pracy oraz rozwój technologii mobilnych i sieci społecznościowych.
Do zachodzących zmian dopasować trzeba
nie tylko styl pracy i zarządzania zespołem,
ale także samo miejsce pracy. Wyraźnie
zauważalna tendencja to destandaryzacja.
Żadna duża korporacja nie chce już, by jej
biuro wyglądało podobnie do siedziby konkurencji. Ważny jest indywidualizm, bo to cecha,
którą cenią sobie młodzi pracownicy także
w życiu prywatnym. A sprawne zarządzanie
firmą i utrzymanie stałego zespołu wymaga
dostrzeżenia pracownika nie tylko jako członka zespołu, ale przede wszystkim jako osoby.
Tradycyjne biura, które znaliśmy do tej pory,
przechodzą już do przeszłości.

Społeczność górą
Co więc się zmienia? Przede wszystkim
coraz częściej pracujemy w przestrzeni poza
biurkiem. Spotkania odbywają się w różnym
składzie w zależności od potrzeb, są to wieloosobowe narady w salach konferencyjnych,
krótkie spotkania one-to-one, czy w końcu
czas wymagający samodzielnej pracy w skupieniu. W siedzibach firm powstaje więc coraz
więcej wnętrz zaaranżowanych zgodnie z ideą
Activity Based Workplace.
Te wspólne przestrzenie stają się standardem z jeszcze jednego powodu. W dobie
rosnącego odsetka osób pracujących zdalnie
z domu lub często przebywających w delegacji, istnieje od czasu do czasu konieczność
wspólnego omówienia służbowych tematów w zacisznym miejscu w siedzibie firmy.
Wówczas większe lub mniejsze przestrzenie,
tzw. collaboration area, do wspólnej pracy
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są nieodzowne. Szacuje się, że na Zachodzie
blisko 1/3 osób zatrudnionych w firmach to
pracownicy mobilni, którzy spędzają w siedzibie firmy nie więcej niż 50% czasu. Ten trend
będzie umacniał się także w Polsce. Miejsca,
gdzie ludzie mogą pracować razem, dyskutować w luźnej atmosferze, wymieniać pomysły
i tworzyć całkiem nowe rozwiązania, stają się
konieczne w każdej nowoczesnej firmie.
Kolejna wspólnie użytkowana przestrzeń
to kuchnia. Obraz małego, ciemnego pomieszczenia, gdzie przychodziło się jedynie,
by zrobić kawę i szybko wrócić na lunch przed
monitorem komputera, to dziś rozwiązanie
nieakceptowane przez młodych pracowników.
Ich przywiązanie do firmy buduje się również
poprzez komfort przebywania w biurze. Dlatego pracodawcy inwestują w kantyny pracownicze. Coraz częściej są to przestronne wnętrza,
będące przestrzenią do spotkań w luźnej
atmosferze. Młodzi ludzie, którzy często
prowadzą ekologiczny styl życia, wolą odgrzać
przygotowany przez siebie zdrowy posiłek,
a nie kupować gotowy lunch od dostawców pojawiających się rano w biurowcu. Jak silny jest
to trend, pokazuje choćby fakt, że w zaprojektowanej przez biuro Foster+Partners nowej
siedzibie Apple, która będzie mieć 260 tys. m2
powierzchni, aż 8 tys. m2 ma zostać przeznaczona na przestrzeń firmowej kantyny.

Jedna przestrzeń – różne funkcje
Wyznacznikiem dobrze zaplanowanej
powierzchni nowoczesnego biura jest też
elastyczność. Tak jak szybko zmienia się świat
nowych technologii i narzędzi, tak dynamicznie powinno dziś zmieniać się biuro. To jeden
z podstawowych wymogów dużych firm, ze
względu na konieczność dopasowywania się

do realizowanych aktualnie zadań. W zależności od potrzeb, wnętrza muszą być szybko
i sprawnie przearanżowane. Gdy prowadzony
jest np. duży projekt w ramach jednego zespołu, otwarta przestrzeń przez kilka tygodni
zajmować może większość biura. Po tym czasie kolejny kontrakt może wymóc konieczność
zmiany i podzielnia tej powierzchni.
Nowa jest też dziś rola architekta. Nadal
jest kreatorem, ale przejmuje rolę moderatora
dyskusji pomiędzy pracodawcą a pracownikami w procesie urządzania biura. Z jednej strony przygotowuje rozwiązania zaplanowane
zgodnie z wizją i budżetem firmy wynajmującej biuro. Z drugiej – musi też zwracać uwagę
na aspekty „miękkie” takie jak oczekiwania,
zachowania i psychologiczne elementy pracy
osób w niej zatrudnionych. Zarządy firm
w końcu zrozumiały, że budynek ma być przystosowany do potrzeb pracowników. W dobie
pokolenia Y to jeden z istotnych argumentów
zarządzania satysfakcją ludzi.

Hałas – problem numer jeden
Wygląd i dizajn z pewnością są ważne, ale rozwiązania muszą być podyktowane przede
wszystkim funkcjonalnością. Jedną z kwestii,
które nadal wymagają poprawy, jest akustyka.
Jak przyznaje światowy ekspert w dziedzinie
dźwięków i ich wpływu na ludzi Julian Treasure, większość budynków zaprojektowana
jest dla oczu a nie dla uszu. W materiałach
przygotowanych wspólnie z firmą Armstrong,
Treasure stwierdza, że hałas w biurze to
problem numer 1.
Podążając za potrzebą aranżacji indywidualnych, niestandardowych biur, wiele
firm ulega pokusie, by działania ograniczyć
wyłącznie do ciekawych kolorów na ścianach
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czy niestandardowych mebli. Tymczasem
to, co poza zasięgiem wzroku, spychane jest
na plan dalszy. Niewiele jednak zyskamy,
projektując „kosmiczne” w wyglądzie biuro,
w którym wszystkich męczy hałas, zła jakość
powietrza czy słabe doświetlenie.
Wszystkie elementy wyposażenia i wystroju biura powinny ciekawie wyglądać, ale
też być bezpieczne dla użytkowników. Nowoczesna firma musi dbać nie tylko o wizualną
satysfakcję pracowników, ale przede wszystkim o ich zdrowie. Ważne są parametry mniej
widoczne i trudniej mierzalne. Poza akustyką
jest to na pewno także kwestia ergonomicznych miejsc do siedzenia. Nie zawsze bowiem
ciekawie wyglądający podwieszany kosz czy
wielka dmuchana pufa to optymalne miejsce
do pracy z komputerem, nawet jeśli pracownik
korzysta z niego tylko kilka godzin w tygodniu.
Nowoczesne materiały budowlane
pozwalają rozwiązywać jednocześnie kilka
problemów. Na przykład białe i jasne sufity
podwieszane Armstrong charakteryzuje bardzo wysoki (nawet 90%) współczynnik odbicia
światła, dzięki czemu nie tylko poprawiają
akustykę, ale też przyczyniają się do lepszej
penetracji wnętrza przez światło dzienne i pozwalają oszczędzać energię elektryczną. Pod
kątem jakości wdychanego powietrza, ważne
jest ograniczenie lotnych związków organicznych (ang. Volatile Organic Compounds – VOC).
Produkty Armstrong charakteryzują się
niskim bądź bardzo niskim poziomem emisji
lotnych związków organicznych oraz związków formaldehydu, dzięki czemu zostały
sklasyfikowane jako M1 (w fińskim systemie
klasyfikacji materiałów pod względem emisji
cząstek) oraz jako A/A+ (we francuskim systemie klasyfikacji VOC).
W krajach, gdzie segment biurowy jest
już dojrzały i rozwinięty, zrównoważone,
nowoczesne budownictwo jest dziś rozumiane
przede wszystkim jako przestrzeń przyjazna
ludziom. Nowym standardem staje się więc
dziś well building standard. 

Biuro PwC w Warszawie

Biuro Google w Amsterdamie

arch. Robert Sufleta
Armstrong Building Products
oddział w Polsce
> RSufleta@armstrongceilings.com

Showroom marki Martela w Warszawie

Z:A _#49 03/04_2016

099

Z:A

promocja

FOT. delabie

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

PUB

Dizajn wysokiej jakości
w toalecie publicznej
Katarzyna Dziedziulo

Czystość i estetyka to jedne z najistotniejszych kwestii w sanitariatach publicznych.
Współcześnie użytkownicy oczekują od ogólnodostępnych toalet bezpieczeństwa, komfortu
i higieny zbliżonych do tych, jakie posiadają we własnym domu. Wrażenie, które wywołuje
łazienka w miejscu publicznym, wpływa na wizerunek zarządzającego lub właściciela obiektu.

W

W toaletach obiektów publicznych coraz
bardziej popularne staje się instalowanie
produktów ze stali nierdzewnej, która jest
jednym z najbardziej szlachetnych materiałów
i idealnie wpisuje się w nowoczesny dizajn
urządzeń sanitarnych. Miska ustępowa, umywalka, pisuar z inoxu mogą stać się centralnym elementem wystroju takiego wnętrza.
Przy kosztach porównywalnych z wysokiej
klasy ceramiką, stal oferuje projektantom
możliwość wykorzystania różnorodnych efektów estetycznych: od powierzchni lustrzanej
w wykończeniu błyszczącym, która współgra
z chromowaną armaturą, po mat w wykończeniu satynowym, łagodzącym połysk metalu.
Do wyboru są zarówno proste linie, jak też
opływowe kształty i zaokrąglone krawędzie,
bez wystających, ostro załamanych brzegów
i bez spoin.

Przystosowanie do intensywnego
użytkowania
Poza aspektem estetycznym, istotne jest to,
że inox jest materiałem odpornym na intensywne użytkowanie oraz wandalizm. Urządzenia sanitarne Delabie poddawane są testom
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na wytrzymałość, w celu zagwarantowania
odporności na intensywne użytkowanie. Bezpieczeństwo użytkowników i trwałość tych
produktów wynika nie tylko z właściwości
materiału, ale też odpowiedniego wzornictwa.
Zaokrąglone krawędzie bez ostrych brzegów
pozwalają uniknąć ryzyka skaleczenia, a opływowe kształty uniemożliwiają chwycenie
i wyrwanie elementów.

Higiena
Najważniejszą cechą wyposażenia toalet
publicznych jest jednak łatwość utrzymania w czystości. Z tego względu urządzenia
sanitarne Delabie zostały tak zaprojektowane, aby spełniać wszystkie zasady higieny.
Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję,
która pozwala uniknąć zestawiania i łączenia
elementów. W ten sposób ograniczamy ilość
miejsc, gdzie osadzają się zanieczyszczenia
i tworzą nisze bakteryjne. Większość komór
jest wytłaczana, bez spoin. Zaokrąglone
krawędzie gwarantują skuteczne czyszczenie
i wysoki poziom higieny. Również wnętrza
misek ustępowych są polerowane w celu
zapewnienia odpowiedniej czystości.

Wyposażenie prestiżowych obiektów
Wszystkie powyższe zalety urządzeń sanitarnych Delabie sprawiają, że produkty te
z powodzeniem stosowane są w toaletach prestiżowych obiektów. Dzięki takim urządzeniom
sanitarnym łazienki w muzeach, galeriach handlowych, centrach konferencyjnych, hotelach,
restauracjach, biurowcach czy na międzynarodowych lotniskach lub nowoczesnych dworcach
stają się miejscami higienicznymi, przyjemnymi
i wyróżniającymi się niecodziennym dizajnem.
Za przykład posłużyć mogą pomieszczenia
toalet w Muzeum Branly, Centrum Pompidou
czy porcie lotniczym Roissy-Charles de Gaulle
w Paryżu, w których urządzenia z inoxu wzmacniają aspekt komfortu i nowoczesnej estetyki.
Są one dowodem na sympatię do tego materiału
również wśród znanych architektów.

Delabie Sp. z o.o.
Tel. +48 22 789 40 52
Faks +48 22 789 25 01

www.delabie.pl
serwis.handlowy@delabie.pl

StoVentec R

otynkowana powierzchnia
NA@QCYNFá@CJHDIRSQTJSTQYD

VeroStone Massive

Plac Zamkowy - Business with Heritage
fot. Senatorska Investment

OáXSXYJ@LHDMH@M@STQ@KMDFN

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
www.sto.pl

/HŎJMNHETMJBINM@KMNũń
podwieszane, wentylowane
RXRSDLXNBHDOKDş

tel.: 605 165 121
603 692 526
603 692 512
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Ogień jest bez szans
Obiekty przemysłowe muszą spełniać bardzo restrykcyjne, określone normami wymagania
dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Istotnymi elementami takich systemów są drzwi
i bramy. Ponieważ oddzielają lub zamykają poszczególne części budynku, bezwzględnie
powinny spełniać wymagania ochrony przed ogniem i dymem. Rozwiązaniami, które pozwalają
to osiągnąć są: drzwi HPL30 C i brama przesuwna FST firmy Hörmann.

D

Drzwi wielu właściwości
Chcąc zagwarantować odpowiedni poziom
ochrony przeciwpożarowej w budownictwie
przemysłowym, w zależności od stopnia
zagrożenia, należy stosować rozwiązania przeciwpożarowe w klasie EI230 lub EI260. W przypadku drzwi trzeba też pamiętać, że produkty
charakteryzujące się odpornością ogniową nie
chronią automatycznie przed przedostawaniem
się dymu. Aby miały one także właściwości
dymoszczelne, muszą posiadać dodatkowe wyposażenie i spełniać wymagania normy PN-EN
1634-3. A przecież często powinny jeszcze charakteryzować się deklarowaną izolacyjnością
akustyczną oraz odpornością na włamanie.
Wszystkie te właściwości oferują drzwi
firmy Hörmann HPL30 C w klasie odporności
ogniowej EI230, które dobrze nadają się do
zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia
pożarowego. Dodatkowo oferowane są one
w klasie odporności na włamanie RC 2 oraz
posiadają właściwości dymoszczelne, a także
izolacyjność akustyczną.

Pełna ochrona
Jeśli przepisy wymagają rozdzielenia dużych
powierzchni na odpowiednie strefy pożaro-

we w obiektach przemysłowych, montuje
się wielkogabarytowe bramy przesuwne
o określonej odporności ogniowej oraz
z funkcją dymoszczelną. Ciekawą propozycją w takich przypadkach może być brama
FST firmy Hörmann, którą można zamówić
w wymiarach nawet do 12 m szerokości i 7 m
wysokości.
W normalnych warunkach użytkowania
pomieszczeń brama FST zwykle jest otwarta i pozostaje w pozycji równoległej do
ściany, co umożliwia komunikację zarówno
ludzi, jak i swobodny ruch wózków widłowych czy samochodów. Jednak w przypadku
pożaru, automatycznie zamyka się, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia do
sąsiadujących pomieszczeń.
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego
systemu łączenia paneli, przeciwpożarowe bramy przesuwne FST (podobnie jak
drzwi) mogą osiągać klasę odporności
ogniowej EI 2 30 lub EI 2 60, zgodną z normą
europejską PN-EN 1634-1. Oferowane są
także w wersji dymoszczelnej. Dużym
atutem tego produktu jest możliwość
wbudowania drzwi przejściowych bez
wystającego progu.

Komfortowe otwieranie
Zaletami przeciwpożarowych bram przesuwnych FST firmy Hörmann jest też ich stabilny
bieg, dzięki łożyskowanym rolkom jezdnym
na specjalnie wyprofilowanej prowadnicy,
odporna na uszkodzenia wyjątkowo oryginalna powierzchnia zewnętrzna Pearlgrain oraz
łatwość obsługi bramy otwieranej ręcznie lub
automatycznie.
W strefach o dużym nasileniu ruchu bramy
FST wyposażyć można w nowoczesny napęd
SupraMatic HT, który zapewnia komfortową
obsługę. Napęd ten posiada opatentowany
mechanizm rozłączenia w przypadku zagrożenia pożarem, dzięki któremu brama zamyka
się za pomocą przeciwwagi.
Obok jedno– i dwuskrzydłowej wersji
bram firma Hörmann oferuje także bramy
w wersji teleskopowej, które mogą być wykorzystane w halach o ograniczonej przestrzeni
montażowej. 

www.hormann.pl
infolinia: 801 500 100
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Gres na elewację wentylowaną
Maciej Pańczyk

Głównym zadaniem elewacji jest ochrona wnętrza budynku – powinna ona zapobiegać uciekaniu
ciepła na zewnątrz i przedostawaniu się wilgoci do pomieszczeń. Ale bardzo istotna jest także funkcja
estetyczna, ponieważ to właśnie wygląd elewacji w dużej mierze decyduje o tym, czy dany obiekt
jest atrakcyjny i dostosowany do otoczenia. Oba te aspekty można połączyć wykonując elewację
wentylowaną z wykorzystaniem nowych płyt gresowych z kolekcji Libet Ceramic.

E

Elewacja wentylowana wykonana z gresów
porcelanowych to rozwiązanie pozwalające
na połączenie funkcjonalności, trwałości
i nowoczesnego dizajnu. Warto jednak postawić na materiały bardzo dobrej jakości, które
są w stanie sprostać nie tylko wymaganiom
technicznym, ale też skutecznie zwiększą
atrakcyjność budynku.

Kilka słów definicji
Elewacja wentylowana to sposób wykończenia zewnętrznych ścian budynku,
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który z roku na rok zyskuje na popularności.
Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest pozostawienie szczeliny pomiędzy
przylegającym bezpośrednio do ściany
budynku materiałem izolacyjnym (zwykle
jest nim wełna mineralna) a okładziną (może
nią być np. płyta z gresu porcelanowego).
Aby osiągnąć taki efekt, wykorzystuje się
rusztowanie aluminiowe zwane też podkonstrukcją. W zależności od tego jaki wygląd
elewacji planujemy uzyskać, możemy wybrać
mocowanie widoczne lub ukryte.

Produkt i montaż
Elewacje wentylowane wykonane z gresu
porcelanowego mają doskonałe parametry
techniczne, są trwałe, estetyczne i łatwe
w utrzymaniu czystości. To z jednej strony zasługa produktów wykorzystanych na
fasadę, a z drugiej samego sposobu montażu. Na trwałość elewacji ważny wpływ ma
bowiem odpowiednia cyrkulacja powietrza,
którego gęstość maleje wraz ze wzrostem
temperatury. Dzięki szczelinom tworzonym
między płytami, powietrze porusza się
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Gresy porcelanowe to materiał o dużej twardości, odporny na zarysowania, uszkodzenia, upały oraz mróz – stąd dobrze
nadają się do montażu na budynkach położonych na bardziej wymagających terenach np. górskich. Przy montażu najczęściej
wykorzystuje się rusztowanie aluminiowe

do góry (efekt komina), a jego gęstość maleje.
Taki montaż fasad gwarantuje także dobrą
izolację termiczną. Zmniejsza rozproszenie
ciepła w okresach niskich temperatur, a w gorących miesiącach powoduje jego absorpcję.
Ponadto elewacja wentylowana chroni przed
powstawaniem mostków termicznych, pomaga rozproszyć wilgotność pojawiającą się od
strony ściany i zapewnia doskonałą izolację
akustyczną.
Ważną korzyścią wynikającą z tego sposobu montażu jest także aspekt ekonomiczny.
Dzięki fasadzie z gresów porcelanowych
zapobiegamy bowiem przedostawaniu się do
budynków wody deszczowej, co w konsekwencji ogranicza degenerację ścian, pozytywnie
wpływając na koszty utrzymania.

Pakiet zalet
Do wykorzystania na elewacjach wentylowanych dobrze nadają się gresy z kolekcji Libet
Ceramic, które charakteryzuje precyzyjny
rozmiar oraz niewielka waga pojedynczej
płyty. Wszystkie te cechy ułatwiają montaż
i pozwalają uzyskać niezwykle estetyczny
efekt końcowy. Produkty z tej linii wyróżniają
też doskonałe parametry techniczne. Gresy
charakteryzują się bardzo dużą twardością, są

wyjątkowo odporne na zarysowania, uszkodzenia, mróz czy upały (swoje właściwości zachowują w temperaturze od -50oC do +60oC)
oraz wpływają na wyciszenie budynku. Dzięki
odporności na ogień spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa pożarowego. Płyty
są też wodoodporne, nie reagują na kwasy, sól
i środki chemiczne, dlatego można je czyścić,
używając silnych preparatów czy myjki wysokociśnieniowej. Zaletą tego produktu jest
także duża odporność na promieniowanie UV.
Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania na elewacji identycznych materiałów
jak wokół i we wnętrzu obiektu.

Do wyboru, do koloru
Szczególne właściwości produktów z linii
Libet Ceramic idą w parze z wyjątkowym
dizajnem. Duża różnorodność rozmiarów (na
fasadach można stosować płyty o grubości
1 cm, jak i 2 cm), formatów i kolorów pozwala
na dopasowanie płyt do koncepcji aranżacyjnej posesji. W kolekcji do wyboru jest bardzo
duża liczba dekorów. Znaleźć można interpretacje kamienia, drewna i betonu, zwracające
uwagę jakością wykonania i starannością
w odwzorowaniu naturalnie występujących
struktur. Inspiracją dla produktów Signature,

Nau oraz Sundeck stały się różne odmiany
drewna, od europejskiego dębu po bardziej egzotyczne gatunki. Z kolei Ardesie, Esprit, Norr,
Quarziti 2.0, Stones 2.0 i Tribeca wyglądem
przypominają prawdziwe skały – od jasnego
wapienia, marmuru czy piaskowca, po głębokie odcienie granitu i wulkanicznych głazów.
Produkty strukturą i wyglądem nawiązujące
do betonu to z kolei Mashup, Officine i Lab 21.
Warto także pamiętać, że decydując się na
gres porcelanowy, można w ramach jednej
przestrzeni łączyć ze sobą płyty nie tylko
z różnej palety barw, ale także o odmiennych
kształtach i rozmiarach. Do wyboru są produkty o rozmiarach od popularnych 60x60 cm
i 60x20 cm, aż po 240x120 cm.
Elewacje wentylowane wykonane z wytrzymałych gresów doskonale sprawdzą się
zarówno przy wykańczaniu obiektów mieszkalnych, hoteli, biurowców. 

Maciej Pańczyk
dyrektor rozwoju biznesu
> maciej.panczyk@libet.pl
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Bezpieczne okna
/ spokojny dom
Marcin Tomczyński

Kwestie zabezpieczeń antywłamaniowych dla rosnącego grona inwestorów są równie ważne jak
funkcjonalność, estetyka czy bilans energetyczny budynku. Dlatego stolarką o podwyższonej
odporności na włamanie interesują się już nie tylko osoby wznoszące reprezentacyjne rezydencje,
ale także te realizujące inwestycje w typowym standardzie. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
to przecież jedna z podstawowych potrzeb, które ma spełniać dom.

O

Określając swoje wymagania dotyczące domu, inwestorzy często wymieniają
konieczność zastosowania okien odpornych
na włamanie. Chcą mieć pewność, że do
niego nie dojdzie. Niestety, stolarka całkowicie antywłamaniowa nie istnieje i aby
uniknąć rozczarowań – należy uświadomić to
niedoświadczonym inwestorom. Zadaniem
systemów okiennych wyposażonych w zabezpieczenia antywłamaniowe jest natomiast
maksymalne utrudnienie sforsowania okna.
Im dłużej złodzieje próbują rozprawić się
z zabezpieczeniami – tym większa szansa, że
dadzą za wygraną.
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Zabezpieczone z każdej strony
W mieście włamywacze najchętniej działają
po cichu – wyważają skrzydło lub rozbrajają mechanizm zamka. Jeśli jednak dom
zlokalizowany jest na uboczu i szanse na to,
że intruzi zostaną zauważeni przez sąsiadów
lub przechodniów zaalarmowanych hałasem,
są małe, wówczas wybierają oni głośniejsze
metody – wybicie szyby, czy rozwiercenie
zamka. Aby skutecznie chronić mieszkańców i ich dobytek, stolarka o podwyższonej
odporności na włamanie musi stawiać opór
niezależnie od rodzaju podjętych prób sforsowania okna.

Na rynku dostępne są systemy stolarki
premium bazujące na komponentach o podwyższonej odporności na włamanie, które już
w standardzie uzbrojone są w szereg dodatkowych zabezpieczeń, a przy tym posiadają
inne walory, m.in. energooszczędność, dobrą
izolację akustyczną i ekskluzywne wyposażenie zwiększające komfort użytkowania.
Takim produktem jest np. system Vetrex
V82 ProSafe ze specjalnie wzmacnianymi
7-komorowymi profilami, który uzyskał klasę
antywłamaniowości RC2. Już w podstawowej
wersji jest on szklony pakietami z szybą bezpieczną P4, wyposażony nawet w 14 zaczepów
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antywłamaniowych w jednym skrzydle oraz
klamkę z kluczykiem zabezpieczoną blachą
przeciwrozwierceniową.

Ważne certyfikaty
Doświadczeni włamywacze bez trudu znajdują
najłatwiejsze do sforsowania miejsca. Dlatego
wszystkie okna w domu powinny posiadać
odpowiednie do lokalizacji zabezpieczenia.
Rekomendując konkretne rozwiązania, należy
pamiętać, że certyfikaty potwierdzające odporność na włamanie danego okna przyznawane są dla stolarki o konkretnych konstrukcjach i wymiarach. W systemie V82 ProSafe
przebadanych zostało kilkanaście konstrukcji,
zarówno okien fasadowych, jak też przesuwnych drzwi tarasowych, co dało możliwość
certyfikowania przeszkleń o wymiarach dochodzących nawet do 4300 x 2500 mm. Wszystkie
te produkty posiadają świadectwa potwierdzające odporność na włamanie w klasie RC2,
co oznacza, że stawiają opór włamywaczom
uzbrojonym w określony zestaw narzędzi przez
co najmniej trzy minuty. W wielu przypadkach
czas ten jest zupełnie wystarczający, aby zrezygnowali oni ze swoich planów. Tym bardziej,
że w praktyce forsowanie okien wyposażonych
w specjalne elementy antywłamaniowe trwa
zwykle znaczenie dłużej, co potwierdzają
niezależne badania Vetrex, jak również pokazy
na żywo przy okazji targów branżowych.
Poczucie bezpieczeństwa w domu to
świadomość bycia chronionym nie tylko przed
ewentualnym włamaniem, ale też przed
wypadkiem domowników. Stolarka okienna
wyposażona w klamkę z kluczykiem zarówno utrudnia zadanie włamywaczom, jak też
zapobiega samodzielnemu otwarciu okna
przez dzieci, co ma szczególne znaczenie na
wyższych kondygnacjach. Ponadto, szyba P4
stanowi efektywną zaporę przed hałasem.
W domu wyposażonym w przeszklenia o podwyższonej odporności na włamanie jest więc
zdecydowanie ciszej, co sprzyja wypoczynkowi
i poczuciu komfortu.

Marcin Tomczyński
z-ca dyrektora ds. technicznych
i rozwoju Vetrex Sp. z o.o.
> marcin.tomczynski@vetrex.eu
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BIM: Software, wymiana
danych i prawa autorskie

BIM

Cyfrowe modelowanie danych o budynku
(BIM), to przede wszystkim proces zarządzania
informacją. To oznacza, że wybrane i wdrożone
oprogramowanie służy do gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania wielu danych.
Stąd zrozumiałe w dyskusjach obawy o ich
bezpieczeństwo i bezstratność. A także
o gwarancje przestrzegania praw autorskich
do indywidualnych pomysłów, rozwiązań
i elementów parametrycznych – opracowanych
przez autorów projektów i zawartych w cyfrowych
modelach budynków.

Czy prowadzenie inwestycji za pomocą
procesu BIM powinno pozwalać
na dowolność wyboru używanego
oprogramowania? Innymi słowy – czy
dostępność, wybór i koszt software'u
nie będzie pierwszą z barier do
upowszechnienia technologii BIM?
A drugą – obawy o związane
z oprogramowaniem: łatwość wymiany
plików pomiędzy uczestnikami procesu
oraz bezpieczeństwo danych?

> arch. Bohdan Lisowski:
Oprogramowanie to jedynie
narzędzie do osiągnięcia celu.
W dużych pracowniach projektowych w krajach zachodnich czy USA, dostępna
jest szeroka paleta zarówno dostawców (producentów), jak i samych aplikacji. Po prostu
używa się tego oprogramowania, jakie w danej
sytuacji jest najbardziej produktywne.
W Polsce ceny oprogramowania stanowią
istotną barierę oraz znaczące obciążenie
budżetu pracowni projektowych. Porównując
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arch. Bohdan Lisowski

Piotr Miecznikowski

SARP, Biś Computers

BIM dla Polskiego Budownictwa

prezes Oddziału SARP
w Krakowie, właściciel firmy
szkoleniowej z zakresu
CAD i BIM, członek m.in.
Rady Autoryzowanych
Centrów Szkoleniowych
Autodesk w Europie, lider
krajowy podgrupy ds. AES
(architecture, engineering,
scanning) w V4 BIM Task
Group

inżynier budownictwa,
współwłaściciel firmy
zajmującej się doradztwem
w zakresie wdrożeń BIM,
wykładowca akademicki
m.in. w zakresie aspektów
BIM i zrównoważonego
procesu inwestycyjnego,
współzałożyciel i prezes
Stowarzyszenia BIM dla
Polskiego Budownictwa

to w relacji siły nabywczej za rynkową cenę
projektu, zdolność inwestycyjna w oprogramowanie biur projektowych w Polsce jest
4-6 krotnie niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.
BIM jest oparty o wymianę danych w oparciu o niezależne standardy (np. IFC), zatem
wszelkie ograniczenia w tym zakresie podważają sens istnienia danego oprogramowania
w szerszej perspektywie.
> arch. Maciej Smoliński:
Prowadzenie procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem
BIM powinno dawać dowolność
wyboru producenta lub dostawcy oprogramowania, ale pod warunkiem spełnienia ogólnie
przyjętych standardów, które wciąż wymagają
opracowania.
> prof. Adam Glema:
OpenBIM jest z założenia takim
zastosowaniem technologii BIM,
aby nie zakazywać, nie wykluczać, nie dzielić i nie przywłaszczać.

Ale też zawsze warto powtarzać, że
wolność to coś innego niż samowola. Należy
patrzeć na BIM jako na szansę pokazywania
co wolno, a czego nie powinno się zabronić, zamknąć, wyznaczyć, ograniczyć czy
zdominować.
Podstawowa odpowiedź na to pytanie to
podkreślenie poprawnej kolejności: pierwsze jest zadanie inwestycyjne do zrobienia,
jego przeanalizowanie. Drugi krok to dobór
oprogramowania, większego lub mniejszego
według różnych kryteriów.
Kolejność odwrotna: najpierw mamy
wybrane oprogramowanie z jego zaletami
i wadami, a potem postawione jest zadanie
do wykonania, przynosi mniej efektywne
i gorsze jakościowo projekty. Takie wnioski
wynikają z praktyki wdrożenia BIM w krajach
skandynawskich.
> arch. Michał Dąbrowski:
Oprogramowanie BIM pozwala
na dowolność. Istnieje otwarty międzynarodowy format
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prof. Adam Glema

arch. Maciej Smoliński

Maciej Dejer

arch. Maciej Kujawski

arch. Michał Dąbrowski

Politechnika Poznańska

Skanska SA

Stowarzyszenie BIM Klaster

Kujawski Przeniosło
Architekci, Bimtegrator

PKI Predom

dr hab. nauk technicznych,
(budownictwo, komputerowa
mechanika konstrukcji
i materiałów), pracownik
naukowo-dydaktyczny,
członek m.in. BIM Klaster
oraz podgrupy edukacja
i badania w V4 BIM
Task Group, polski
obserwator przy zarządzie
BuildingSmart Nordic

architekt IARP i ekspert
BIM, obecnie pracuje
w Biurze Projektów
Skanska, wcześniej
w Irlandii, reprezentant
polskich struktur w Skanska
Global BIM Experts Group,
na co dzień wdraża BIM na
wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego

inżynier budownictwa,
współwłaściciel M.A.D.
Engineers i prezes Stowarzyszenia „BIM Klaster”,
posiada doświadczenie
w technologii BIM w zakresie
konstrukcji, koordynacji
międzybranżowej oraz
administracji projektami
dla zadań realizowanych
w Polsce i na świecie

wymiany informacji – IFC, który jest standardem respektowanym i doskonalonym przez
wszystkich producentów oprogramowania.
> Maciej Dejer:
W obecnej chwili jesteśmy
w stanie wykonywać projekty
(architektura, konstrukcja,
instalacje) w technologii BIM na oprogramowaniu wielu producentów. Każdy z nich
pozwala wymieniać się informacjami poprzez
format IFC.
Wymiana informacji/modeli jest niezwykle
prosta. Na etapie projektowania polega na
pracy na aktualnych modelach referencyjnych, a w kolejnych etapach mamy najczęściej
do czynienia z przeglądarkami modeli BIM
w formacie IFC. W ten sposób gwarantujemy
sobie w stu procentach bezstratną wymianę
informacji.
> Piotr Miecznikowski:
Trzeba wdrożyć inne wzory
umów, warunków kontraktowych. Trzeba zapomnieć

architekt IARP, prowadzi
pracownię projektową
i firmę zajmującą się
„integrowaniem procesów
wokół BIM”, posiada doświadczenie w koordynacji
i prowadzeniu dokumentacji
wg standardów amerykańskich, brytyjskich i polskich
(w oparciu o PN i kody CPV)

o pojęciu oprogramowania BIM. BIM to nie
oprogramowanie, to proces!
Co do łatwości wymiany danych. Polscy
projektanci wszystkich branż mają ogromny
problem w eksporcie swoich projektów do
formatu IFC, który jest ogólnie, światowo,
przyjętym formatem wymiany danych. Tym
samym utrudniają koordynację międzybranżową, a więc utrudniają wdrożenie BIM.
W odpowiedzi na „podpytanie” o stuprocentowe bezpieczeństwo wymiany danych,
odpowiem tak: ja też chciałbym być piękny,
młody i bogaty... Bezpieczeństwo i kompletność wymiany danych to temat rzeka, może
ocean. Wiele można zrobić, ale nic nie jest
idealne.
Zatem w jaki sposób powinna przebiegać
wymiana plików z danymi projektowanego
modelu budynku (BIM) pomiędzy
członkami zespołów/grup
wielobranżowych? Proszę zwrócić
uwagę, że to pytanie może mieć wiele

architekt IARP, prezes
zarządu polskiej firmy
inżynieryjno-projektowej,
zatrudniającej 40-osobowy
zespół wielobranżowy,
specjalizującej się w zarządzaniu procesem inwestycyjnym dla projektów
przemysłowych i obiektów
biurowych, filozofię BIM
wdraża w praktyce od 6 lat

podpunktów – nie tylko bezpieczeństwo
i bezstratność danych, ale także
np. decyzję gdzie umieścić plik, czy ma
to być jeden model czy konglomerat
modeli wielu branż, a wreszcie jak
zagwarantować przestrzeganie praw
autorskich do rozwiązań i elementów
w przekazywanych plikach
czy modelach...

> arch. Maciej Kujawski:
Odpowiedź na to pytanie jest
skomplikowana i wielostronna.
Pracochłonność wykonania
poszczególnych modeli wspierających proces
projektowy oparty o BIM może się bardzo różnić. Za tym idzie bardzo trudna do określenia
wycena honorarium za opracowanie modelu
przekazywanego kolejnym stronom procesu
inwestycyjnego.
Najważniejszą, według mnie, sprawą jest
określenie celu jakiemu ma służyć model.
Kwestia ta pomoże uniknąć możliwych nieporozumień. Z celu wyniknie, kto jak będzie
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modelował i jak dokładnie. Takie podejście
powinno pomóc określić pracochłonność
i w końcu wycenę prac.
Kolejną kwestią są komponenty
modelu, które są wielobranżowe. To tu
prawa autorskie, jak i odpowiedzialność są kluczową sprawą. Kto za jakie
informacje odpowiada. Potrzebny jest
standard, w którego opracowaniu powinni
brać udział wszyscy członkowie procesu
inwestycyjnego. Wspomnę tylko o niektórych stronach jak prawnicy, architekci,
projektanci, specjaliści IT, producenci
oprogramowania, rzeczoznawcy budowlani, przedstawiciele rządu, nadzoru
budowlanego, inwestorów prywatnych,
deweloperów, urbanistów, użytkowników
obiektów budowlanych itd. Jak widać tych
stron jest wiele. Taki proces będzie bardzo
trudny do skoordynowania.
> arch. Maciej Smoliński:
Wymiana plików lub danych
powinna przebiegać z wykorzystaniem centralnego
repozytorium np. w postaci chmury danych
lub serwera danych, aby każda strona procesu miała dostęp do najbardziej aktualnej
informacji.
> arch. Michał Dąbrowski:
To są rozwiązania techniczne
już obecnie stosowane w wielu
firmach inżynierskich. Mamy
do dyspozycji wirtualną maszynę, serwery
ftp i inne techniczne sposoby wymiany
plików.
Moim zdaniem główny problem na chwilę
obecną to udostępnianie własnych rozwiązań z zakresu zbudowanych przez pracownię
projektową baz danych (bibliotek elementów
3D i BIM).
Z czasem ten problem może być
mniejszy, gdyż ilość dostępnych informacji
będzie zapewne coraz szersza. Zwłaszcza,
że tworzenie baz danych jest największym
kosztem i barierą wejścia firm projektowych
w modelowanie parametryczne.
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> arch. Bohdan Lisowski:
Rzeczywiście pełna wymiana
danych stanowi utracenie
komfortu braku dostępu do
know-how danej jednostki projektowej.
W USA, gdzie prawa autorskie są powszechnie szanowane, wymiana plików jest
opatrzona odpowiednią klauzulą zezwalającą
na jednokrotne użycie przekazywanej pracy
projektowej. W Polsce będziemy musieli się
z tym oswoić, a jednocześnie napiętnować
wszelkie naruszenia praw autorskich wynikające z nadużyć w interpretacji prawa.
> Maciej Dejer:
Patrząc wstecz, mieliśmy ujednolicony rynek oprogramowania
do projektowania związany
stricte z formatem DWG. Obecnie jest wielu
liczących się producentów oprogramowania klasy BIM, gdzie każdy ma swój własny
natywny format zapisu danych.
Aby umożliwić wymianę modeli pomiędzy projektantami, powstał format IFC
(międzynarodowy otwarty format wymiany
informacji).
Pewność bezstratnej wymiany informacji oraz brak możliwości reedycji modelu
(zachowane prawa autorskie) uzyskujemy poprzez właściwy export do formatu IFC i pracę
poprzez tzw. modele referencyjne.
Ten model współpracy jest uważany za
najlepszy i dlatego model inwestycji to zawsze kilka modeli połączonych referencyjnie
w jeden.
> Piotr Miecznikowski:
Bezpieczeństwo, bezstratność
i kompatybilność to mity. Tego
nie uda się opanować na poziomie systemu, czy na poziomie dużej ogólności. Każda firma, zespół powinny wypracować
sobie własne praktyki.
Oczywiście, że wszyscy mogą pracować na
dowolnym oprogramowaniu.
Od lat prowadzi się spór, czy model centralny czy modele branżowe, czy jeden soft
czy wiele.
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Osobiście jestem pewien, a wynika to
z praktyki a nie z przemyśleń teoretycznych, że
musimy pójść drogą openBIM. Nie możemy się
skazać na jednego dostawcę oprogramowania.
Trzeba rozróżnić projektowanie (i tu każdy
ma dowolność oprogramowania), koordynację, realizacją i późniejsze zarządzanie
inwestycją. Z racji koordynacji, a zwłaszcza
w obszarze inwestora publicznego, musimy
opierać się o format IFC, a więc dowolność
oprogramowania!
Prawa autorskie należą się każdemu, kto
opracowuje właściwy model branżowy i on te
prawa zachowuje. Do koordynacji i zarządzania przekazuje bowiem model w formacie IFC,
który nie podlega modyfikacji, a tym samym
nie narusza praw autorskich.
> arch. Maciej Smoliński:
W kwestii praw autorskich
– wymiana danych powinna
przebiegać za pomocą plików
umożliwiających analizę danych, a niekoniecznie ich edycję. Z drugiej strony aktualnie
przyjęty format wymiany danych projektowych (DWG) jest formatem edytowalnym,
a jednak nie generuje tak szerokiej dyskusji
o prawach autorskich.
Opracowanie projektowe jako dzieło jest
wartością intelektualną, a umiejętność posługiwania się poszczególnymi narzędziami
należy traktować jako cechę rzemieślniczą.
Nie oznacza to, że nakład pracy i środków poniesionych na podniesienie tych umiejętności
nie powinien również podlegać ochronie.
W tym zakresie wymagana będzie zapewne
nowelizacja ustawy o prawie autorskim.
> arch. Maciej Kujawski:
Jak widać z wypowiedzi
– wszyscy potwierdzamy to,
o czym mówiłem. Proces
stworzenia jednolitego systemu wymiany
danych w procesie BIM będzie bardzo trudny
do skoordynowania. Na obecną chwilę, model
współpracy szczególnie dobrze został opisany w wypowiedziach Macieja Dejera i Macieja
Smolińskiego. 
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BIM: Zaufanie
do oprogramowania?
Czy projektanci mogą w 100% zaufać oprogramowaniu? Czy producent ponosi odpowiedzialność
za ewentualne błędy w algorytmach software’u? Czy taka odpowiedzialność może być lub będzie w jakiś
sposób uwzględniona w warunkach licencji?

> Witold Szymanik
WSC Graphisoft Center Poland

> Arkadiusz Mackiewicz
Procad

> Jarosław Chudzik
Intersoft, ArCADiasoft

> Robert Szczepaniak
Nemetschek Vectorworks

Tu oprogramowanie! Houston,
mamy problem! Użytkownik
wykonuje jakieś dziwne operacje! Czy możemy mu ufać?
To oczywiście żart – jednak
z pewnością użytkownicy komputerów nie mogą w 100% ufać
oprogramowaniu. Producenci
oprogramowania dostarczają
narzędzia, a nie polisy zabezpieczające przed odpowiedzialnością. Dokładają starań, by ich
oprogramowanie było wolne
od wad. W tych staraniach są
bliżsi sukcesu, niż uczelnie
kształcące projektantów.
Dobrym przykładem jest
problem z drzwiami. To nie algorytm programu zamienia drzwi
lewe na prawe – problemem
jest ignorancja projektantów.
W różnych krajach obowiązują
różne definicje. Nasze drzwi
„prawe” w Danii i Anglii są
„lewe”. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale gdybym miał
zagraniczne zlecenie lub gdybym zamawiał skrzydła drzwi
w innym kraju, to sprawdziłbym
tamtejsze definicje. Jeśli ktoś
tego nie zrobił, to niech się
tłumaczy „algorytmami”.
W gronie architektów
powinniśmy jednak poważniej
podchodzić do problemów
z oprogramowaniem.

Większość producentów oprogramowania stosuje licencję
typu EULA, czyli licencję nakładającą na użytkownika określone ograniczenia, jak np. liczba
komputerów, na których
zainstalowane jest oprogramowanie, liczba użytkowników
mogących z oprogramowania
korzystać itp.
Standardowym i najbardziej kontrowersyjnym zapisem jest wyłączenie odpowiedzialności producenta z tytułu
używania oprogramowania
przez licencjobiorcę. Oznacza
to również, że producent
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za np. skutki
błędów w oprogramowaniu.
Czy można ufać oprogramowaniu całkowicie? Nie,
ponieważ to „tylko” narzędzie.
Proszę jednak nie zapominać, że producent dokłada
wszelkich starań, by oprogramowanie działało poprawnie,
a analiza rezultatów dawała
prawidłowe i precyzyjne
wyniki. Bo tylko wtedy ma
szansę na sprzedaż swoich
rozwiązań.

Niezależnie od tego czy występuję w roli właściciela firmy
produkującej oprogramowanie,
czy jako dystrybutor tego oprogramowania problem odpowiedzialności za jakość programów jest dla mnie kluczowy.
Przystępne ceny oferowanych
programów nie zwalniają nas
w żadnym stopniu z dbałości
o prawidłowe działanie użytych algorytmów. Bez względu
na to, czy są to obliczenia
statyczne, czy stosunkowo
proste zliczanie użytych
elementów, nasi klienci muszą
mieć zaufanie do poprawności
wyników uzyskanych podczas
pracy nad projektem. Stopień
skomplikowania i ilość linii
kodów niezbędna do stworzenia nowoczesnego programu
do projektowania (jakimi są
bez wątpienia narzędzia BIM)
wymuszają na producentach
stosowanie złożonych procedur
testowych umożliwiających
eliminowanie błędów w oprogramowaniu. Jednak i one nie
mogą w 100% wykluczyć problemów, które mogą powstać
na przykład z uwagi na specyficzną konfigurację sprzętową
lub software’ową komputera
użytkownika.

Informację fachową modelują
inżynierowie i to od nich zależy
jej jakość. Software każdego
producenta zawiera wiele
stopni bezpieczeństwa, ale
one też zależą od umiejętności
użytkownika, i żadne ustalenia
licencyjne tego nie zmienią.
Ogólnie, uczestnicy
procesów BIM oraz IPD będą
zmuszeni do podniesienia
swoich kwalifikacji zarówno
zawodowych, jak i technologicznych.
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temat SPECJALNY

BIM: Modele i komponenty
cyfrowych bibliotek

BIM

Z punktu widzenia architekta (i nie tylko), byłoby dobrze gdyby projektując i optymalizując
inwestycję, mógł wygodnie testować wyroby różnych producentów, po prostu podmieniając
odpowiednie elementy. Czy będzie to możliwe dzięki komponentom BIM? Czy powstanie
jeden standard parametryzowania cyfrowych bibliotek? Kto będzie zapewniał ich jakość
i odpowiednie nasycenie informacją? Rozmawiamy z ekspertami technologii BIM.

Do sprawnego projektowania w procesie
BIM potrzebne są parametryczne
komponenty – m.in. wirtualne modele
wyrobów budowlanych i instalacyjnych.
Kto będzie odpowiadał za dostępność
takich bibliotek oraz za jakość zawartych
w nich komponentów?

> Przemysław Nogaj, Autodesk:
Inwestorzy przywiązują coraz większą
wagę nie tylko do użyteczności, ale
także do ekonomicznej strony posiadania nieruchomości. Naturalnym procesem jest zatem
rosnące zainteresowanie koncepcją BIM także
wśród producentów materiałów budowlanych.
Producenci sami zaczynają więc przygotowywać elementy biblioteczne. Analogicznie, jak
miało to miejsce 30 lat temu, kiedy wchodziły
pierwsze systemy CAD.
> Witold Szymanik, WSC:
WS Dostępność i odpowiednia jakość
wirtualnych modeli wyrobów dla
budownictwa będzie za jakiś czas warunkiem
przetrwania poszczególnych firm i szerszej
dystrybucji ich wyrobów. Jeśli któryś z producentów spóźni się z „wirtualizacją” swojej oferty, zostanie po prostu wyeliminowany z rynku.
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Zwróćmy uwagę, że mamy dwa
rodzaje bibliotek – standardowe, czyli
wbudowane w oprogramowanie oraz komercyjne, zawierające modele firmowych wyrobów
budowlanych.
Te pierwsze są dziełem twórców oprogramowania, co jest gwarancją ich poprawnego
i przewidywalnego zachowania się w samym
oprogramowaniu.

PN
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Te drugie – powstają na zlecenie producentów wyrobów budowlanych czy instalacyjnych,
ponieważ łatwa i powszechna dostępność
bibliotek modeli zdecydowanie leży w ich
interesie.
Rozpowszechnienie bibliotek produktów
własnych jest przecież formą reklamy i coraz
częściej docenianym działaniem marketingowym. W ślad za tym musi iść jednak wysoka
jakość modeli, bo tylko z takich komponentów
użytkownicy będą chętnie korzystali.
> Witold Szymanik, WSC:
WS Ale nie chodzi tylko o marketing.
Właściwe podejście do tworzenia
i udostępnienia wirtualnych odpowiedników
wyrobów budowlanych da ich producentom
potężne narzędzie do planowania produkcji,
optymalizacji dostaw, obniżenia kosztów
magazynowych itd.
Oczywiście nie da się tego osiągnąć wydając
„bibliotekę na płycie CD” – potrzebne są bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne.
Kluczem jest informacja zwrotna o zapotrzebowaniu na konkretne elementy i wyroby
wirtualne, poprzedzająca przecież zapotrzebowanie na rzeczywiste produkty. Zaawansowana dystrybucja odpowiednich modeli przez
internet pozwala zebrać informacje o liczbie
„pobrań” i ich geograficznej lokalizacji.
Odpowiednie rozwiązania już istnieją. Producenci materiałów i wyrobów budowlanych
muszą się tylko nauczyć z nich korzystać.
> Jarosław Chudzik,
JCh Intersoft, ArCADiasoft:
Prawa wolnego rynku wymuszają
na producentach oprogramowania nieustanną

dbałość o jak najlepszą jakość swoich produktów i bez wątpienia producenci będą starali
się dostarczyć użytkownikowi jak najszerszą
paletę bibliotek niezbędnych do wykorzystania
w procesie projektowania BIM.
Z drugiej strony w interesie producentów
materiałów budowlanych jest, aby to właśnie
ich wyroby były reprezentowane w należyty
sposób w narzędziach używanych przez projektantów.
Poszczególne systemy do projektowania BIM mają bezsprzecznie swoją własną
specyfikę, jednak podstawowe parametry
obiektów zawartych w bibliotekach są
takie same.
> Robert Szczepaniak,
RS Nemetschek Vectorworks:
Odpowiedzialność za dostarczoną informację (tekst, obiekt BIM, model) spoczywa
na jej twórcy (w sensie dostarczyciela), nawet,
jeśli została wykonana na zamówienie przez
osoby trzecie.
Dlatego tym bardziej nie ma sensu
modelowanie każdej opcji formatu, konfiguracji produktów i ich stanu nasycenia
informacją, jakie są możliwe. Producenci
i dostawcy musieliby zatrudniać fachowców
od modelowania informacji we własnym zakresie, chociaż od października 2015 istnieje
na polskim rynku portal BIMobject.com/pl,
oferujący usługi modelowania i składowania
inteligentnych obiektów w kilku formatach
najważniejszych platform: ArchiCAD, Revit,
Vectorworks, SketchUp i, przede wszystkim,
IFC. Kolejne formaty są także możliwe. Portal
zapewnia także towarzyszącą informację

Z:A

PN

BIM I PROJEKTOWANIE ZINTEGROWANE

JCh

AM

WS

RS

Przemysław Nogaj

Jarosław Chudzik

Arkadiusz Mackiewicz

Witold Szymanik

Robert Szczepaniak

Autodesk

Intersoft, ArCADiasoft

Procad

WSC Graphisoft Center Poland

Nemetschek Vectorworks

menadżer ds. rozwiązań
Autodesk dla architektury
i budownictwa, od 15 lat
związany z firmami
dostarczającymi systemy
informatyczne dla
budownictwa, w firmie
Autodesk od 8 lat
odpowiedzialny za rozwój
rynku architektoniczno-budowlanego

założyciel i prezes zarządu
Intersoft i ArCADiasoft,
inżynier budownictwa,
przez 10 lat pracował
w jednej z największych
firm informatycznych
w branży budowlanej
w Niemczech, po powrocie
do Polski założył firmę
tworzącą autorski system
ArCADia BIM

kierownik działu CAD/AEC
w Procad SA, inżynier bud.,
od początku kariery
związany z praktycznym
projektowaniem w branży
budowlanej, kieruje
działem dostarczającym
oprogramowanie i sprzęt
dedykowane pracy
architektów, konstruktorów,
inżynierów instalacji

prezes zarządu firmy WSC
(program: ArchiCAD),
architekt IARP, członek
założyciel Stowarzyszenia
„BIM dla Polskiego
Budownictwa”, od 1992 r.
zajmuje się informatyką
w projektowaniu, wcześniej
20 lat pracował w biurach
projektów, był asystentem na
WA Politechniki Warszawskiej

ekspert ds. branży,
architekt IARP, członek
wiedeńskiej Arch+Ing,
członek założyciel
Stowarzyszenia „BIM dla
Polskiego Budownictwa”,
aktywny uczestnik grup
eksperckich, konferencji,
autor artykułów
dotyczących BIM, pracuje
na programie Vectorworks

tekstową w kilku najważniejszych standardach fizycznego nazewnictwa budowlanego,
oczekiwanych dla Polski (m.in. OmniClass
i Uniclass).
> Jarosław Chudzik,
JCh Intersoft, ArCADiasoft:
W naszym oprogramowaniu BIM
dostarczamy użytkownikowi możliwie pełne
spektrum materiałów używanych na polskim
rynku budowlanym, zostawiając przy tym opcję
indywidualnego poszerzania bibliotek. Jako
polski producent oprogramowania staramy się
oprócz komponentów powszechnie używanych
na świecie jak najpełniej uwzględnić specyfikę
polskiego rynku w bibliotekach dostarczanych
z naszym oprogramowaniem, mając przy tym
wsparcie rodzimych producentów materiałów budowlanych i elementów wyposażenia
wnętrz.
> Przemysław Nogaj, Autodesk:
PN Nie zapominajmy także, że oprogramowanie dedykowane BIM zapewnia
możliwość tworzenia własnych elementów
bibliotecznych. Biblioteki te, to nie tylko proste
bloki i geometria, ale cała gama parametrów
związanych z produktem, które mogą być
wykorzystywane do obliczeń, zestawień czy
też zamówień zgodnych ze specyfikacją.
Rozwiązania takie pomagają projektantom na
szybki wybór optymalnych materiałów, wraz
z kosztorysem oraz analizą ich użycia.
Czy w takim razie będzie potrzebny
„standard” określający ujednolicony
sposób specyfikowania parametrów
komponentów do bibliotek BIM?

> Robert Szczepaniak,
Nemetschek Vectorworks:
Oczywiście, to obecnie nasza największa przeszkoda na drodze implementacji
BIM i IPD w Polsce. Ale pracujemy nad tym,
zarówno jako Stowarzyszenie, jak i grupy poszczególnych firm czy organizacji związanych
z polskim budownictwem. Obecnie stosowane
w Polsce klasyfikacje nazewnictwa fizycznych
obiektów i prac budowlanych dla procesów BIM
i IPD się nie bardzo nadają – są za chaotyczne
i trudne w digitalizacji.
> Witold Szymanik, WSC:
WS Standaryzacja materiałów i technologii budowlanych jest absolutnie
niezbędna. Dane zawarte w projekcie muszą
umożliwiać dowolny wybór wykonawców
poszczególnych robót i dostawców elementów
konstrukcji i wyposażenia.
Projektowanie w systemie BIM w zasadzie
nie wprowadza tu żadnych nowych wymagań,
tyle tylko, że natura projektu BIM (wstępna
realizacja!) odsłania niedociągnięcia i utrudnia improwizację. I na tym właśnie polega
główna zaleta projektowania w systemie BIM.
Wszelkie braki, niedoróbki i kolizje wychwytywane mają być podczas projektowania, a nie
na budowie.
By ten cel osiągnąć i wykorzystać wszystkie
zalety BIM, niezbędne jest ścisłe przestrzeganie wymogów standaryzacji.
> Przemysław Nogaj, Autodesk:
PN Podobnie, jak ma to miejsce np.
w Wielkiej Brytanii, także w Polsce
będzie potrzebny standard określający w jaki
sposób mają być przygotowane i sparametry-

RS

zowane biblioteki bimowskie, tak aby można
było wykorzystać dane projektowe na kolejnych etapach procesu budowlanego (analizy,
symulacje, kosztorysy, zestawienia).
Standard ten będzie pochodnym standardów nadrzędnych pochodzących od
inwestorów.
> Arkadiusz Mackiewicz, Procad:
AM Standard pozwalający na unifikację
obiektów BIM powinien objąć cechy
produktu, począwszy od najprostszych takich,
jak nazewnictwo, poprzez charakterystyki
fizyczne, aż po efekty wizualne w renderingu.
Najpopularniejsze funkcjonujące obecnie
systemy to Omniclass, Unicode, COBI czy RAL.
Z powodu braku wypracowanego standardu dla
bibliotek BIM, tworzone aktualnie obiekty dość
często nawiązują do tych właśnie systemów.
Kierunek ten wydaje się dobry, ponieważ
pozwala na pewną klasyfikację powstających
modeli. Nie jest ona idealna, ale daje podstawy
do prac nad standardem dla bibliotek BIM.
> Witold Szymanik, WSC:
WS Możemy dostosowywać i rozwijać własne standardy lub przyjąć
jedną z międzynarodowych klasyfikacji (np.
OmniClass).
Polska jest członkiem UE i nasz rynek
budowlany będzie coraz ściślej powiązany
z rynkiem europejskim. Można w tych „europejskich” powiązaniach widzieć zagrożenia,
można też dostrzegać szanse. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej opcji. Tworzenie własnych
lokalnych standardów byłoby moim zdaniem
ogromnym błędem. Korzystajmy z doświadczeń innych.
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Nieistotność nowelizacji

ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
dr inż. arch. Wiesława Strabel, architekt IARP

Na podstawie osobistego doświadczenia i wieloletniej praktyki za usprawiedliwione uważam
twierdzenie, że prace nad kolejnymi nowelizacjami UPIZP jedynie przedłużają stan kryzysowy
polskiej przestrzeni. Rozczarowanie jest tu wynikiem dewaluacji zapowiedzi, którą komunikowały
przeprowadzone diagnozy stanu, raporty i uzasadnienia dla zmiany ustawy.
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Permanentność nowelizowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1
bez wyraźnego planu przewodniego wydaje
się ważnym powodem, by architekci zechcieli
włączyć się do dyskusji – nie na temat, jaka
powinna być UPIZP 2 i co powinna regulować
– ale jaka, zdaniem polskich architektów, powinna być przestrzeń naszych miast i wsi.
Jeśli bowiem zewsząd od użytkowników
tej przestrzeni słyszymy, że dominuje chaos,
brzydota, bałagan przestrzenny, że nadal
funkcjonują uznaniowe decyzje administracyjne zamiast planów, że za małe jest pokrycie
planami miejscowymi, że utrudnia to prawidłową, racjonalną gospodarkę przestrzenną
i wreszcie, że dezorganizuje to życie gospodarcze i społeczne uniemożliwiając rozwój
naszych miast i wsi – to kolejne zmiany UPIZP,
są a priori skazane na niepowodzenie.
Potwierdzają to od wielu już lat poprzedzające wprowadzane nowelizacje diagnozy
stanu istniejącego wskazujące, że gospodarka
przestrzenna w Polsce „jest w stanie pogłębiającego się kryzysu”... „jest nękana korupcją,
gdyż gospodarka terenami bez planów przestrzennych oraz skutecznej kontroli budowlanej
i urbanistycznej, prowadzić musi do nadużyć,
czego obrazem jest wiele polskich miast, ze
stolicą na czele”3.
Uzasadnione są zatem pytania, na które
należałoby oczekiwać odpowiedzi: po co te
nowelizacje? Czy przez ich wdrożenie poprawi
się stan ładu przestrzennego? Na podstawie
osobistego doświadczenia i wieloletniej praktyki4 za usprawiedliwione uważam twierdzenie, że prace nad kolejnymi nowelizacjami
UPIZP jedynie przedłużają stan kryzysowy
polskiej przestrzeni. Rozczarowanie jest tu
wynikiem dewaluacji zapowiedzi, którą komunikowały przeprowadzone diagnozy stanu,
raporty 5 i uzasadnienia dla zmiany ustawy.

Istotność w nowelizowaniu prawa
Dla oceny istotności każdej kolejnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym podstawowe jest pytanie, czy
wprowadzane zmiany spowodują zwiększenie pokrycia terenów naszych miast i wsi
planami miejscowymi? Brak pokrycia planami

PRAWO

Od redakcji
Artykuł stanowi osobisty głos autorki w dyskusji o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

miejscowymi terenów przeznaczanych do
zainwestowania oznacza wprost brak narzędzi
do wprowadzania ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju, a bez tego przepisy nowelizowanej ustawy są nieistotne dla
realizacji tych celów.
Jeśli więc w wyniku zmiany przepisów
UPIZP nie mamy żadnej gwarancji, że będą
powstawały nowe MPZP, to bezpodstawna
wydaje się wiara ustawodawcy, że po uchwaleniu innej ustawy, tym razem dotyczącej
rewitalizacji6 będą powstawały nowe plany
miejscowe rewitalizacji. To przecież kolejne
nieobowiązkowe zadanie własne gminy.
Nieistotność wynika więc przede wszystkim z braku ustawowego obowiązku sporządzania przez gminy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Wskaż cele nowelizacji
Trudno spodziewać się przełomu, jeśli podstawowym celem nowelizacji jest np. realizacja
obowiązku ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Byłoby sensowniej, gdyby
ten obowiązek realizowany był jako wynik
rozeznanych potrzeb, czy presji wywołanych
kryzysem planowania przestrzennego. Można
tu też podkreślić widoczny związek pomiędzy
niską jakością przestrzeni a brakiem uznania
architekta urbanisty i architekta planisty
przestrzennego, jako odrębnych zadań zawodowych w polskiej klasyfikacji zawodów7.
Zadziwiające jest, że ustawodawca decyduje się na kolejne nowelizacje, zamiast na
uczytelnienie systemu planowania przestrzennego w kraju, bez potrzeby wprowadzania poziomu powiatowego w dotychczasowym trójszczeblowym systemie. I dalej, jeśli
pomimo wielu uwag (zgłaszanych w trakcie
opiniowania nowelizacji ustawy) celem przedkładanych projektów zmian pozostaje np.
„dostosowanie systemu gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i procedur formalnych
procesu inwestycyjnego do potrzeb i wymogów
rozwijającej się gospodarki, społeczeństwa
i struktur instytucjonalnych państwa”. W takich sformułowaniach (gadżetach słownych)
nie ma odpowiedzialności gospodarza za
kształt i jakość mieszkania w domu, którym

jest Polska. A celem regulacji pozostaje
„interes inwestorów”. To pokazuje, że organy
państwa nie przeciwstawiają się przyczynom
kryzysu i udzielają przyzwolenia na uleganie
przez gminy presji inwestorów (deweloperów).

Jaka wizja przyszłości?
Nie można budować i organizować, ani też
zarządzać naszymi miastami, ich dzielnicami
i wsiami bez idei, bez wizji ich przyszłości. To
bolączka tworzonych opracowań planistycznych, przede wszystkim na poziomie gminy.
To tak, jakby nie trzeba było wiedzy i twórczości architektoniczno-urbanistycznej, dla
potrzeb kształtowania przestrzeni.
W naszym planowaniu przestrzennym
wizje miast określane w postulatach kolejnych
Kart Ateńskich stanowią jedynie przedmiot
teoretycznych i indywidualnych fascynacji.
Jako środowisko nie jesteśmy włączani do
udziału w tej politycznej i marketingowej grze
o kształt i perspektywy rozwoju przestrzeni
naszych miast i wsi. W projektach planów
miejscowych (często obejmujących tereny
o powierzchni do 5-ciu i mniej ha), gminy nie
oczekują od projektantów planów miejscowych określania zasad kompozycji architektonicznej i urbanistycznej, determinujących
przecież ład przestrzenny. Dotyczy to również
nowelizowanej UPIZP, która niczego nie zmienia w tej materii. Niewątpliwe jest więc, że
oczekujemy ewolucji kultury urbanistycznej.

Władztwo gminy na rzecz inwestora
Uprawnienia gminy do władztwa planistycznego nie są nieograniczone i nie mogą
prowadzić do nadużyć zagrażających polskiej
przestrzeni. Tymczasem nie można nie zauważyć tej słabości sektora publicznego – nie
należy do rzadkości, że podczas podjętych już
prac planistycznych urzędnicy uzurpują sobie
kompetencje planistyczne, władczo ingerują
w rozwiązania planistyczne. Dzieje się tak bez
racjonalnego uzasadnienia i pomimo zagrożenia wystąpieniem kolizji wartości i interesów
w obszarze objętym planem.
Praktyka współpracy z gminami często
dowodzi, że ład przestrzenny nie jest wartością, natomiast własność i inwestorzy już tak.
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Z inwestorami gminy się liczą. Świadczą
o tym też sytuacje, gdy uchwały inicjujące8 zawierają wskazanie inwestorów,
jako adresatów i głównych beneficjentów
opracowywanych planów miejscowych. Gminy
dysponują też szerokim zakresem środków
represyjnych wobec projektantów planów
nieuwzględniających w rozwiązaniach planistycznych tej oczywistej wszechwładności
nadliberalizmu gospodarczego, do zerwania
umów włącznie.
Zjawiskom tym towarzyszy patologiczna sytuacja na rynku nieruchomości, który
podatny jest na wszelkie spekulacyjne
działania, także w trakcie opracowywania planów miejscowych. W konsekwencji
władcza ingerencja gminy nie tylko nie jest
wykonywana racjonalnie, ale wykracza poza
zakres jej ustawowych uprawnień. To także
problem braku kompetencji, umiejętności
i odpowiedzialności urzędników za wyrządzone szkody (patrz ramka na str. 118).

Poziom komplikacji
wspiera uznaniowość
Trzeba też walczyć z mitami, że planowanie
przestrzenne jest bardzo skomplikowaną dziedziną, że jest tak interdyscyplinarne (tak mało
architektoniczno-urbanistyczne), że już tylko
politycy są w stanie podołać tej ogromnej
złożoności.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawy
są pisane tak żeby stworzyć wrażenie, że to
nie od jakości projektowania architektoniczno-urbanistycznego, nie od umiejętności,
wiedzy i doświadczenia autorów rozwiązań
przestrzennych zależy osiąganie podstawowych celów regulacji urbanistycznych,
którymi są (powinny być) ład przestrzenny
i zrównoważony rozwój. Wszystko po to, żeby
podtrzymać funkcjonujące i skomplikowane
procedury administracyjne zamiast czytelnych, jasnych procedur urbanistycznych. Czyli
zamiast formułowania zasad kształtowania
układu osadniczego z utrzymaniem istniejących wartości – utrwala się niekontrolowaną
zasadę władztwa i uznaniowości samorządu
terytorialnego.
Poza formalnym skomplikowaniem
dodawanych przepisów, największą wadą
merytoryczną jest to, że zamiast wzmocnić
znaczenie planów miejscowych, pozostawiono
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Trudno oprzeć się
przekonaniu, że to
ustawy są pisane
tak żeby stworzyć
wrażenie, że to nie od
jakości projektowania
architektoniczno-urbanistycznego,
nie od umiejętności,
wiedzy i doświadczenia
autorów rozwiązań
przestrzennych zależy
osiąganie podstawowych
celów regulacji
urbanistycznych,
którymi są (powinny
być) ład przestrzenny
i zrównoważony
rozwój. Wszystko po
to, żeby podtrzymać
funkcjonujące
i skomplikowane
procedury
administracyjne
zamiast czytelnych,
jasnych procedur
urbanistycznych.
w ustawie decyzję o warunkach zabudowy,
twór nieznany w kulturze prawnej demokratycznych państw europejskich.

Bez pośpiechu,
profesjonalnie i po kolei
Cały proces przebudowy systemu planowania
i zagospodarowania przestrzennego powinien
być traktowany z rozwagą, bez sytuacji nacisków i nadmiernego pośpiechu, jaki miewał
miejsce podczas nowelizacji ustawy o PIZP 9.
Pośpiech sprawia bowiem, że uzyskuje się
tylko część opinii, zatem nie można ich
uważać za reprezentatywne dla środowiska.
I chociaż ważne są wypowiedzi poszczególnych specjalistów, formułowane potem przez
samorząd zawodowy architektów, to przecież
nie można nie zauważyć, że wprowadzanie
prawdziwych i głębokich zmian w przestrzeni
musi odbywać się poprzez sprawnie działające, specjalistyczne i zawodowe gremia, bez
politycznego przymusu i obawy manipulacji,

w pełnym zaufaniu do ich specjalistycznej
wiedzy, umiejętności i kompetencji. Oznacza
to również, że nie należy marnotrawić wysiłku
specjalistów, ekspertów, i przede wszystkim
doświadczonych praktyków.
Chronologia powstawania takich aktów
prawnych jak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna być zupełnie odmienna: najpierw interdyscyplinarne
środowisko zawodowe przygotowuje wizje
funkcjonowania, ustala priorytety, potrzeby,
założenia i proponuje rozwiązania, a dopiero
potem środowisko prawnicze, ustawodawcze
„ubiera” je w formę przepisów (dotyczących
MPZP i SUIKZP).
Ze współczesnej praktyki wynikają też
pytania: dlaczego nie uwzględnia się w planowaniu zagospodarowania przestrzennego
zmian wynikających z aktualnych problemów
społeczno-gospodarczych np. ze zmian demograficznych, czy sytuacji kryzysowych (np.
powodzi, fali imigracyjnej). Zamiast poprawy
organizacji przestrzeni (poprawy jej struktury),
poprawy jej jakości, dominuje kompleks gminnej
peryferyjności i podległości utrwalający model
autorytarnego władztwa planistycznego gminy.

Przypomnienie dawnych inicjatyw...
W tym miejscu przywołać można tradycje dawnych Komisji Dobrego Porządku10.
Działalność tych Komisji przyczyniła się
do rozwoju miast, w których działały, ale
niezmiernie ważne do podkreślenia jest, że
wraz z przekazaniem kompetencji pod zarząd
policji i cywilno-wojskowy przekazano dbałość
o przestrzeń miast (królewskich) pod działanie rygoru porządkowego. A stąd już niedaleka
droga do konstatacji, że tam gdzie przestrzeń
miast i wsi reguluje się przede wszystkim przy
pomocy procedur prawnych, zakazami i restrykcjami (policyjnymi) tam zaczyna rządzić
władza, a nie rozum i profesjonalna wiedza.

Na rzecz uporządkowania
i poprawy sytuacji
Wszelkie „nowelizacje” przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym traktować należy, jako protezy, które
zamiast oczekiwanych generalnych zmian nie
będą miały wpływu na przywrócenie oczekiwanego ładu, dopóki nie zostaną spełnione
warunki, takie jak:
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	ustalenie hierarchii i uczytelnienie systemu
planowania przestrzennego w kraju,
	przywrócenie rangi dokumentów planistycznych, w tym przede wszystkim MPZP,
jako skutecznych narzędzi kształtowania
ładu przestrzennego w gminie i obowiązkowego zadania własnego gminy obejmującego cały obszar gminy,
	zmniejszenie przepaści pomiędzy ustaleniami i znaczeniem SUIKZP (w skali
1:10.000), a ustaleniami i znaczeniem
MPZP (w skali 1:1000) i wprowadzenie
obowiązku dokumentowania przeznaczenia i funkcjonalności terenów całej gminy
opracowaniami planistycznymi w skali
pośredniej (np. ogólnymi planami przeznaczenia terenów w skali np. 1:5000),
	przywrócenie humanizacyjnej, kreatywnej, podmiotowej i jakościowej
roli planowania dla zagospodarowania
przestrzennego,

	wprowadzenie przepisami ustawy
w miejsce władztwa planistycznego
samorządów, wymagań wiedzy, umiejętności i kompetencji w sterowaniu
rozwojem, wolnym od korupcjogennych nacisków inwestorów i deweloperów,
	likwidacja instytucji wszelkich uznaniowych decyzji administracyjnych,
wszelkich spec-ustaw i spec-przepisów,
stosowanych obecnie zamiast obowiązkowych opracowań planistycznych
oraz wysoko-specjalistycznej pracy
architektów urbanistów przy tworzeniu
dokumentacji planistycznych,
	wprowadzenie warunku, by kadra
kształcąca architektów i urbanistów na
polskich uczelniach, tworząca tzw. minimum kadrowe na kierunku architektura
legitymowała się dyplomami ukończenia
studiów na wydziałach architektury.

Reasumując
Najważniejsze jest rozumienie wizji, dlatego
pytanie o sposób zarządzania przestrzenią,
w zasadzie zaczyna się pytaniem o człowieka, o jego potrzeby, warunki życia, ich urodę
i estetykę, i wreszcie o jakość środowiska
i przestrzeni, w której żyje.
Przedstawione powyżej argumenty są
autorską wypowiedzią, mam jednak nadzieję,
że przede wszystkim mogą służyć za zalążek
otwartej zawodowej dyskusji. Tym bardziej,
że deregulacja zawodu urbanisty wskazuje
dobitnie, że gdy wyczerpują się dotychczasowe możliwości, należy poszukiwać nowych
dróg i nowych rozwiązań. I wtedy trzeba mieć
dobre narzędzia i dobre prawo.
1_ W roku 2015 zmiany ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw pod
pozycjami 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890
2_UPIZP – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 2003 roku (z późn. zm.), pozostałe skróty oznaczają: MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; SUIKZP – studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
3_cytaty z: Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce.
Raport krajowego Sekretariatu „HABITAT”, bip.msw.gov.pl/downlo-

ad/4/5827/projrozp141209.pdf

O wykształcaniu kwalifikacji

4_Autorka, generalny projektant ponad 40 projektów MPZP oraz
SUIKZP, nauczyciel akademicki, a także autorka monografii dydak-

Nie ma wątpliwości, że należy zwracać uwagę na efekty kształcenia
na kierunku architektura, w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
Na fali nowelizacji ustaw szkolnictwo wyższe także objęte zostało
zmianami – nowelizacją ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako
nauczyciele akademiccy braliśmy
udział w opracowywaniu systemu
jakości kształcenia dla zapewnienia
możliwie najwyższej jakości efektów
uzyskiwanych w tym systemie
(wiedza, umiejętności i kompetencje) z dostosowaniem do funkcjonujących systemów szkolnictwa
wyższego w Europie. Jest przecież
oczywiste, że należy dbać o nowe
pokolenie architektów i urbanistów,
że musimy wykształcić w naszych
studentach przekonanie, że nie
można kształtować prawidłowej
przestrzeni i obiecującej przyszłości
bez znajomości znaczenia planowania przestrzennego.
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Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, gdy w niektórych szkołach
wyższych na kierunku architektura, minimum kadrowe w znacznej części tworzą nie architekci.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego spycha odpowiedzialność
kontroli na władze uczelni, które nie
rozróżniają specyfiki wykształcenia
architektoniczno-urbanistycznego
i godzą się na zatrudnienie osób po
studiach dalekich od architektury.
Są to absolwenci kierunków studiów
związanych z rolnictwem, historią,
czy budownictwem. Ograniczeniu godzinowemu podlegają także
programowe zajęcia z zakresu
studiów i planów zagospodarowania
przestrzennego. Konsekwencją jest
pogłębianie przepaści pomiędzy
kwalifikacjami absolwentów na kierunku architektura, które oddalają
następne pokolenia od tradycyjnego
rozumienia wartości ładu przestrzennego.

tycznej pt. Studia i plany zagospodarowania przestrzennego. ISBN
978-83-60081-23-5.
5_Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji

w Polsce. Wyd. Samorząd Terytorialny, 2014, nr 4 (A.Kowalewski, i inni)
6_Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Uchwalony projekt
kolejnej specustawy dotyczącej zdegradowanych terenów miejskich.
7_Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby
rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82 poz. 537).
Według tej klasyfikacji opisane zostały zawody takie jak: Architekt
(kod: 216101), Architekt wnętrz (216102), Architekt krajobrazu (216201),
Architekt zieleni wewnątrz budynków (216202), Architekt stron internetowych (251301), Planista produkcyjny (432201), Urbanista (216403)
8_W wykonanych przez autorkę projektach planów miejscowych
prawie 20% uzasadnień do Uchwały Rady Miasta/Gminy w sprawie
przystąpienia do sporządzenia MPZP zawierało wskazanie (imienne)
inwestora, dla którego (m.in.) miał powstać MPZP.
9_Przykładowo: jeden z projektów ustawy PIZP przekazano do konsultacji społecznych 3 kwietnia 2015 roku, z tygodniowym terminem na
jego zaopiniowanie
10_Pierwszą Komisję Dobrego Porządku utworzył Stanisław August
Poniatowski w czerwcu 1765 dla Starej i Nowej Warszawy, jednak działalność tych Komisji napotykała opór magistratów. Komisje zostały
rozwiązane przez Sejm Czteroletni, który przekazał ich kompetencje
Komisji Policji i porządkowym komisjom cywilno-wojskowym; (oprac.
wg Encyklopedia popularna PWN Edycja 2005)

Wiesława Strabel
architekt IARP
Arch-Urbs, Katowice
> ww.strabel@gmail.com
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Prawo zamówień
publicznych w projektowaniu
/ współpraca z inwestorem
na etapie projektowania
arch. Teresa Gołdowska, architekt IARP

Rozstrzygnięcie przetargu lub konkursu i negocjacji bez ogłoszenia to tylko początek
współpracy zamawiającego z projektantem. W artykule omówiono kolejne etapy tej kooperacji,
skupiając się na praktycznych uwagach dotyczących ich kluczowych momentów.
Od ustaleń na etapie zawierania umowy, aż po harmonogram rozliczeń.
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Od redakcji
Opisane w artykule zagadnienia wynikają z wielu lat doświadczeń autorki w procesie
pracy projektanta przy zmieniających się warunkach oraz zmiany „punktów
obserwacyjnych”. Autorka była zarówno projektantem, jak i wykonawcą, a w ostatnich
latach również zamawiającym – reprezentantem organu samorządu lokalnego.

Z

Zawieranie umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej
Zamawiający, po rozstrzygnięciu przetargu
lub konkursu i negocjacji bez ogłoszenia przystępuje do zawarcia umowy z projektantem.
Oznacza to etap uszczegółowień i negocjacji warunków współpracy, czyli oczekiwań
dotyczących projektowanego obiektu oraz
dokumentacji, która posłuży zamawiającemu
m.in. do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.
To etap, na którym projektant powinien
dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać
projekt umowy, a sprawy budzące wątpliwości
wyjaśnić z zamawiającym.
Przed zawarciem umowy zamawiający
wymaga złożenia dokumentów, które zostały
wcześniej opisane w SIWZ lub w Zaproszeniu
do negocjacji. Zazwyczaj są to:
	rejestracja działalności oraz inne dokumenty w przypadku wykonawców zawierających umowę wspólnie lub w konsorcjum,
	dowody wniesienia przez wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania
przedmiotu umowy,
	ubezpieczenie kontraktu (o ile taki był wymóg w poprzedzającym zawarcie umowy
postępowaniu),
	wykaz podwykonawców (w przypadku
korzystania z pracowni branżowych),
	kopie uprawnień i przynależności do właściwej izby wszystkich projektantów.
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zgodnie z dyrektywą unijną w przetargach i konkursach,
których wartość przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8, wymagane jest złożenie „Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia” nie
tylko przez wykonawcę, ale również przez
jego podwykonawców lub podmioty udzielające swojego doświadczenia w przetargu.
Jest to kilkunastostronicowy dokument,
który u jednego zamawiającego wystarczy złożyć jednorazowo, a potem tylko go
nowelizować.

Największe emocje budzi żądanie przez
zamawiającego wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy
oraz ubezpieczenie kontraktu, gdyż wymaga
to od projektanta poniesienia nakładów
finansowych i pozyskania dodatkowych dokumentów, którymi zazwyczaj nie dysponuje.
Niestety dokumenty powyższe są niezbędne, gdyż albo konieczność ich dostarczenia
wynika wprost z ustawy Prawo zamówień publicznych (kontrakty o wartości większej niż
wymienione w rozporządzeniu) lub z zakresu
realizowanego zamówienia (umowa na dokumentację wielobranżową). Często projektanci
występują z wnioskiem, aby zabezpieczenie
potrącić z pierwszej wystawionej faktury, ale
ze względu na obowiązujące przepisy jest to
możliwe tylko przy kontraktach wieloletnich.
Można złagodzić sobie takie obciążenie finansowe poprzez sensowny podział
kwot zaplanowanych w harmonogramie na
poszczególne etapy realizacji zamówienia.
Przyjęcie większej kwoty na opracowanie
koncepcji do akceptacji przez zamawiającego
spowoduje, że projektant dosyć szybko odzyska wpłaconą kwotę i nie będzie ona jeszcze
rodziła obciążeń związanych z zatrudnieniem
projektantów branżowych.
Jeżeli zamawiający przewiduje fakturowanie
częściowe, warto przemyśleć zarówno oferowane terminy wykonania poszczególnych etapów
dokumentacji, jak i ich wartość skonsultowaną
ze współpracownikami branżowymi i uwzględniającymi specyfikę uzgodnień u różnych
gestorów mediów i w różnych urzędach. Na tym
etapie warto spotkać się z zamawiającym celem
omówienia zasad współpracy, doprecyzowania specyficznych wymagań indywidualnych
inwestora, terminów płatności faktur, a nawet
planowanych kosztów realizacji obiektu
i uwarunkowań terminowych wynikających
z rozplanowania środków własnych w wieloletniej prognozie finansowej lub warunków uzyskanych kredytów lub dofinansowań. Pozwoli
to na doprecyzowanie obowiązków na etapie
pełnienia nadzoru autorskiego na budowie.

Koncepcja projektowa
Koncepcja powinna być opracowywana
zawsze, nawet po konkursie, gdyż daje to
możliwość doprecyzowania wymagań funkcjonalnych i estetycznych zamawiającego na
etapie umożliwiającym zmiany bez zaangażowania większej grupy projektantów. Pozwala
to również na wstępne oszacowanie środków niezbędnych dla zrealizowania całego
zamierzenia, a czasem ograniczenia programu
funkcjonalnego, rezygnacji z zakładanego
standardu lub podzielenia zamierzenia na
etapy umożliwiające pozyskanie dodatkowych
środków finansowych.
Warto poświęcić na tym etapie trochę
czasu i zaprezentować dokumentację na
wielu forach – zależnie od specyfiki zamawiającego publicznego powinien być to
zarząd (jako zamawiający) oraz użytkownik
w szerokim rozumienia tego słowa (dyrekcja placówki, instruktorzy lub nauczyciele,
mieszkańcy korzystający z obiektu, komisje
radnych itp.). Założenia warto omówić nie
tylko z przyszłym użytkownikiem, ale nawet
poddać je konsultacjom społecznym, gdyż
takie dyskusje mogą umożliwić pozyskanie
dodatkowej wiedzy „historycznej” będącej
w posiadaniu zamawiającego. W tym okresie
możliwe jest równocześnie pozyskanie materiałów przygotowawczych oraz warunków
zasilania obiektu w media.
Nie należy wierzyć w teorie, wygłaszane często na szkoleniach i spotkaniach
architektów, że zamawiający publiczny
chce wybudować obiekt po jak najniższych kosztach. Inwestor publiczny dąży
zazwyczaj do uzyskania obiektu o wysokich
walorach estetycznych i przestrzennych,
ale wybudowanego z materiałów dobrych
jakościowo i tanich w eksploatacji. Dla
władz samorządowych każdy zrealizowany
obiekt pozytywnie oceniany przez elektorat
pozwala na autopromocję oraz na pełną
realizację założonego programu edukacyjnego, kulturalnego lub innego objętego
działalnością publiczną.
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Projekt budowlany i uzyskiwanie
pozwolenia na budowę
Na tym etapie od wykonawcy dokumentacji
projektowej wymagana jest znajomość warunków formalno-prawnych, obowiązujących
procedur oraz właściwa koordynacja międzybranżowa celem zaspokojenia potrzeb powierzchniowo-kubaturowych we wszystkich
branżach. Projekt budowlany obwarowany
jest szeregiem przepisów formalnych nie tylko
wewnątrz obiektu, ale również związanych
z zagospodarowaniem terenu (zjazdy z drogi,
zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej
i wymaganych miejsc postojowych oraz
zachowanie odległości od działek i budynków
znajdujących się w strefie oddziaływania
obiektu).
W ostatnim okresie bardzo dużo uwagi
należy zwrócić na przestrzeganie przepisów
pożarowych i sanitarnych, gdyż niejasności
przepisów w tym zakresie powodują wiele
komplikacji na etapie odbiorów obiektu przed
uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie.
Wiele uzgodnień związanych z projektem
wymaga ścisłej współpracy projektanta
z inwestorem – ze względu na konieczność
zawierania umów z gestorami mediów o przyłączenia warunkujące uzgodnienie projektów
oraz na podejmowanie decyzji dotyczących
eksploatacji obiektu, w tym np. sposobu
ogrzewania budynku, odprowadzania ścieków
sanitarnych i deszczowych, oświetlenia
terenu, przyjmowanego standardu wykończenia poszczególnych pomieszczeń itp. Na
tym etapie podejmowane są również decyzje
o aspektach akustycznych (wytłumianie lub
wzmacnianie dźwięków), a nawet o elementach wyposażenia pomieszczeń wpływających na rozmieszczenie np. drzwi wewnętrznych lub elementów instalacji elektrycznych
i sanitarnych.
Należy zaznaczyć, że projekt budowlany
przy założeniu ryczałtowego rozliczenia
pomiędzy wykonawcą robót budowlanych
i zamawiającym staje się załącznikiem do
opisu zamówienia w przetargu na realizację
budynku i stanowi podstawę do określenia
zakresu robót objętego zamówieniem na
realizację obiektu budowlanego. Zatem duża
szczegółowość i precyzja projektu zarówno
w części opisowej, jak i rysunkowej, pozwalają na prawidłowe oszacowanie wartości
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Nie należy wierzyć
w teorie, wygłaszane
często na szkoleniach
i spotkaniach
architektów, że
zamawiający publiczny
chce wybudować obiekt
po jak najniższych
kosztach. Inwestor
publiczny dąży
zazwyczaj do uzyskania
obiektu o wysokich
walorach estetycznych
i przestrzennych,
ale wybudowanego
z materiałów dobrych
jakościowo i tanich
w eksploatacji.
zamówienia przez wykonawcę robót budowlanych i w przypadku konfliktu, jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego
sprawdzić można, czy obiekt zrealizowany
został w oczekiwanych przez zamawiającego
standardach i czy spełnia wymagania autora
projektu. Do materiałów przetargowych
stanowiących opis przedmiotu zamówienia
zamawiający załącza dokumentację budowlaną, wykonawczą, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, a nawet
badania geotechniczne i ekspertyzy, jeżeli
mogą one wpływać na cenę lub na technologię
wykonania robot. Jednak w przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym
i projektem wykonawczym i sporządzonym
na jego bazie przedmiarem robót, zgodnie
z interpretacją specjalistów interpretujących ustawę Prawo zamówień publicznych,
nadrzędnym staje się zatwierdzony projekt
budowlany, gdyż to ten dokument jest wiążący również dla organu wydającego pozwolenie
na użytkowanie obiektu.
Należy zaznaczyć, że prawidłowa
współpraca projektanta z przedstawicielami inwestora i jego zaangażowanie może
spowodować, że obiekty budowlane realizowane w wyniku przetargu wcale nie odbiegają
w sposób istotny rozwiązaniami funkcjonalno-estetycznymi od tych, które powstają
w wyniku konkursu na twórcze prace projektowe, szczególnie w obiektach o mniejszej
kubaturze (patrz fotografie obok).

Dokumentacja wykonawcza
Dokumentacja wykonawcza doprecyzowuje
zarówno rozwiązania techniczno-technologiczne, jak i elementy wykończeniowe. Na tym
etapie możliwa jest jeszcze korekta przyjętych
materiałów i urządzeń wpływających zarówno
na cenę realizacji całego zamierzenia, jak i na
sposób obsługi dostosowany do możliwości inwestora. Często zamontowane urządzenia nie
mogą być w pełni wykorzystane ze względu
na niski poziom jakości konserwacji w okresie
eksploatacji, a niektóre warto dostosować do
systemu już eksploatowanego przez inwestora
w innych obiektach (np. system monitorowania energetycznego, zastosowane dźwigi lub
centrale wentylacyjne itp.)
Rozmowa z inwestorem na temat elementów najbardziej istotnych dla projektanta
oraz rozwiązań technicznych wpływających
w istotny sposób na komfort użytkowania
obiektu wraz z szacowaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych pozwoli pogodzić interesy projektanta i inwestora i uniknąć
problemów na etapie nadzorów autorskich.
Zamieszczenie w projekcie szczegółowych
rozwiązań detali newralgicznych punktów
budynku i rozwiązań wnętrzarskich daje
możliwość jeszcze jednej weryfikacji projektu
i przeanalizowania elementów wspólnych dla
kilku branż, zapobiegając niepotrzebnym konfliktom w trakcie budowy i odbiorów (często
ilość i przebieg przewodów wentylacyjnych
i elektrycznych powoduje nieplanowane
obniżenie sufitów podwieszonych i co za tym
idzie niezgodność wysokości pomieszczeń
z obowiązującymi przepisami lub usytuowanie
osprzętu elektrycznego nie odpowiada prawidłowemu zagospodarowaniu pomieszczeń).
Szczególnie dużo uwagi należałoby poświęcić
również na prawidłowość rozwiązań akustyki
pomieszczeń, czego na pierwszy rzut oka
nie widać, a co może stanowić duży problem
w trakcie eksploatacji.

Dokumentacja projektowa
niezbędna dla ogłoszenia
postępowania przetargowego
na wybór wykonawcy robót
W tym zakresie wiedza projektantów jest niestety dość ograniczona. Brakuje świadomości,
jakimi problemami skutkuje w okresie realizacji brak kontroli projektanta nad opracowy-
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OBIEKTY PO KONKURSACH I PRZETARGACH
PRZYKŁADY InwestycjI gminy Targówek

Przedszkole ul. Korzona 2 (po konkursie),
projekt: arch. Piotr Płaskowicki

Pawilon VIII Ogrodu Jordanowskiego (przebudowa po przetargu),
projekt: arch. Krystyna Szypulska, arch. Katarzyna Chmiel

Liceum nr XIII ul. Oszmiańska (rozbudowa po konkursie),
projekt: arch. Ryszard Rogala

Boiska przy Gimnazjum ul. Bartnicza 8 (przetarg),
projekt: arch. Janina Trepczyńska Grinberg

Budynek mieszkalny komunalny ul.Oszmiańska (po konkursie),
projekt: arch. Andrzej Fabierkiewicz

Pawilon nad zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym (po przetargu),
projekt: arch. Rafał Sieraczyński
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waniem Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót, przedmiarów lub kosztorysów
inwestorskich. Te części dokumentacji są
zazwyczaj cedowane na inne osoby i wykonywane w pośpiechu. Należy zdawać sobie
sprawę, że opisy materiałów i urządzeń przyjęte w specyfikacjach i przedmiarach, rzutują
na możliwości egzekwowania od wykonawcy
dobrej jakości robót, montażu urządzeń
o wysokich parametrach technicznych oraz
uniknięcie sporów sądowych lub zlecania robót dodatkowych i uzupełniających, których
wartość ograniczona jest ustawą. Poziom cen
przyjęty w kosztorysie inwestorskim (powinien odpowiadać cenom rynkowym) warunkuje możliwość ogłoszenia przez inwestora
przetargu, gdyż w chwili ogłoszenia postępowania musi on już dysponować całą kwotą
wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
Zbyt niskie ceny w kosztorysie inwestorskim
mogą spowodować konieczność unieważnienia przetargu, a zbyt wysokie blokują środki
budżetowe, które inwestor mógłby przeznaczyć na realizację innego zadania lub rozszerzenie zamówienia o dodatkowe elementy.
Zasady kosztorysowania nie są objęte
programem studiów na Wydziale Architektury. Trudno się z nimi zapoznać również
w ramach praktyki w pracowniach projektowych, gdyż w Polsce nie ma bezpośredniego
powiązania pomiędzy zastosowanym przez
projektanta rozwiązaniem i jego ceną katalogową, z czym spotkałam się na przykład
we Francji (architekt dopasowuje tam często
założenia projektowe do możliwości finansowych inwestora już na etapie zatwierdzania
koncepcji). U nas jest wprawdzie wymagane
podawanie szacunkowego kosztu realizacji
zadania inwestycyjnego w ramach konkursu,
ale nie przekłada się to na odpowiedzialność
projektanta na etapie wykonywania robót
budowlanych.

Współpraca projektanta
z zamawiającym na etapie wyboru
wykonawcy robót budowlanych
i dostawców wyposażenia
Błędy i niedoróbki w dokumentacji i przedmiarach powodują konieczność włączenia
projektanta w proces wyjaśniania wątpliwości oferentów na etapie przetargu na wybór
wykonawcy robót. Często zapytań wpływa
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Od architekta, jako
osoby zawierającej
umowę na kompleksową
dokumentację oraz
koordynującej
branżystów, wymagany
jest duży zakres wiedzy
specjalistycznej,
logistycznej
i menadżerskiej,
wykraczający poza
wymagania potrzebne
do uzyskania
uprawnień zawodowych
w specjalności
architektonicznej.

nawet kilkaset i wymagają one wiedzy specjalistycznej, a zatem należy ten etap uwzględnić
również w umowach z branżystami. Czasem
zdarza się, że architekt musi zlecić udzielanie
wyjaśnień na podstawie odrębnej umowy,
jeżeli nie zabezpieczy sobie odpowiednich
zapisów w umowie z kosztorysantem, branżystami i rzeczoznawcami. Jest to zagadnienie tym trudniejsze, że terminy udzielania
odpowiedzi są zazwyczaj bardzo krótkie,
zarówno ze względu na obciążenia budżetowe
zamawiającego, jak i terminy związania ofertą
wykonawcy robót.

Rozliczenia pomiędzy projektantem
i zamawiającym
Warto zwrócić uwagę na przyjęty system
rozliczania już na etapie przetargu i zawierania umowy, gdyż (szczególnie w projektach
wymagających długotrwałych uzgodnień
wielobranżowych uwzględniających wiele elementów lub etapowanie robót budowlanych)
istotne stają się zasady fakturowania, terminy
płatności oraz długość okresu gwarancji
i rękojmi. Przy płatnościach częściowych
warto zwrócić uwagę na prawidłowy podział
wynagrodzenia w harmonogramie rzeczowofinansowym. Jest on podstawą do zaangażowania środków w budżecie na poszczególne
lata przez inwestora i umożliwia utrzymanie
płynności finansowej u projektanta.
W umowach z inwestorem publicznym bardzo istotne jest dostarczenie prawidłowych
dokumentów do fakturowania i zgodność dat
na tych dokumentach z warunkami zawartej

umowy. Niestety często dokumentacja jest
dostarczana w formie niekompletnej lub niezgodnej z zapisami wynikającymi z umowy lub
obowiązujących przepisów prawa. Inwestor
jest zmuszony do zwrotu dokumentacji do
uzupełnienia i nie może dokonywać bieżących
płatności terminowo.
Warto również zapoznać się z systemem
przyjętego systemu płatności za pełnienie nadzorów autorskich, gdyż może być
to rozliczenie za każdy nadzór pełniony na
żądanie zamawiającego i wtedy wymagane
jest każdorazowe jego udokumentowanie,
może być to płatność okresowa (miesięczna,
kwartalna) lub może być to wynagrodzenie ryczałtowe (szczególnie w przypadku krótszych
realizacji).
Generalnie warto przeczytać dokładnie
i ze zrozumieniem projekt umowy jeszcze
przed jej zawarciem, a sprawy budzące wątpliwości wyjaśnić z zamawiającym.
***
Od architekta, jako osoby zawierającej umowę
na kompleksową dokumentację oraz koordynującej branżystów, wymagany jest duży
zakres wiedzy specjalistycznej, logistycznej
i menadżerskiej, wykraczający poza wymagania potrzebne do uzyskania uprawnień zawodowych w specjalności architektonicznej. Dlatego zamawiający może żądać od uczestnika
postępowania przetargowego doświadczenia,
które na pewno ułatwi wzajemne kontakty
w trakcie realizacji zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną
do rozpoczęcia następnego etapu zadania, tj.
robót budowlanych.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> PZP w projektowaniu / wybór trybu udzielania zamówienia, Z:A_#48,
str. 104
> PZP w projektowaniu / opis przedmiotu zamówienia, Z:A_#47, str. 104

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne

Teresa Gołdowska
architekt IARP,
urzędnik samorządowy
w wydziale inwestycji
> tgoldowskarch@gmail.com
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Do oświetlania w plenerze

Wzorowa komoda
Komodę Kaleido zaprojektował architekt Max
Kobiela. Mebel ma na froncie charakterystyczny
wzór kojarzący się z plastrem miodu, spiętrzonymi sześcianami lub heksagonalnym szyfrem.
Natomiast otwarta, miętowa (chociaż dostępna
jeszcze w 5 kolorach) przestrzeń po prawej stronie
to idealne miejsce na wyeksponowanie ulubionych
płyt, książek czy albumów. Całość domyka obudowa z klonu na stabilnej stalowej podstawie.
Cena: 2950 zł
www.phormy.com

Lampka GuideLight idealnie nadaje się na piknik lub wypad pod namiot. Została zaprojektowana
przez Florisa Schoonderbeeka i przypomina nieco dawną górniczą lampę. Ładuje się ją za pośrednictwem portu USB – w pełni naładowana może świecić 10 godzin najmocniejszym światłem lub
150 godzin światłem o najniższym natężeniu.
Cena: 98 €
www.weltevreeshop.nl

Drewniany na okrągło

Garderoba wewnątrz bloku

Kolekcję mebli inspirowaną

Stół Tavolo powstał w pracowni Loft Decora. Okrągły blat

wielką płytą wymyślił słowacki

6-centymetrowej grubości wykonany został z litego, pełnego

dizajner Marian Lassak. Projek-

drewna, suszonego na specjalne zamówienie. Podstawa stolika

tanta zafascynował kontrast

jest stalowa. Z pewnością przyjemnie pije się przy nim kawę.

pomiędzy powtarzalnością

Cena: 4720 zł

mieszkań a różnorodnością

www.loftdecora.pl

żyjących w nim ludzi. Kolekcja
Panelak składa się z kredensu
z trzema szufladami, ruchomego
stołu i kinkietu.
www.lassakstudio.com

Domowy recykling odpadów
Modułowy system Uroboro pozwalający w domowych warunkach przetwarzać organiczne odpady to projekt Portugalczyka Marco Balsinhy. Uroboro to pierwotnie egipski
symbol węża połykającego własny ogon. W skład systemu wchodzą modułowe elementy, w których produkuje się kompost (mogą pomagać przy tym dżdżownice), doniczka

Eko-ćwiczenia

z rośliną i podstawa. Kompostownik na miarę małego mieszkania.
www.marcobalsinha.com

z naturalnych materiałów. Projektant Ali Safa A. chciał pokazać, jak trwały związek łączy zdrowie i środowisko naturalne.
Nie ma wątpliwości, że ćwiczenie hantlami wykonanymi
z jesionu i marmuru to z pewnością ciekawe doznanie...
www.analogueways.com
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Zestaw do treningów Femton dla fanów ekologii wykonany

